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Odpověď na žádost o informace ze dne 29.4.2020
Krajský úřad Zlínského kraje jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržel dne 29.4.2020 Vaši žádost
o poskytnutí následujících informací:
1) Byli úředníci, kteří jako oprávněná úřední osoba připravili anebo podepsali rozhodnutí
o odvolání proti rozhodnutí o přestupku podle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, které bylo následně v roce 2019 zrušeno v přezkumném
řízení nebo správním soudem za toto podepsání nebo připravení nezákonného rozhodnutí
nějakým způsobem kárně potrestány, např. snížením platu, nepřiznáním odměn, výtkou
atp.? Pokud ano, jakými způsoby byli trestáni a v kolika procentech případů bylo od trestání
upuštěno?
2) Jaká je celková částka nákladů soudního řízení, které musel povinný subjekt v roce 2019
uhradit kvůli tomu, že jím vydané rozhodnutí bylo správním soudem zrušeno v řízení
o žalobě obviněného z přestupku podle zák. č. 361/2000 Sb.? Byla tato částka regresně
vymáhána po úřednících, kteří nezákonné rozhodnutí připravili anebo podepsali? V kolika
případech k vymáhání regresního nároku nedošlo a z jakého důvodu?
3) Kolik rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o přestupku podle zák. č. 361/2000 Sb.,
vydaných povinným subjektem bylo v roce 2019 zrušeno v přezkumném řízení?
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
1) Úředníci, kteří jako oprávněná úřední osoba připravili a podepsali rozhodnutí o odvolání
proti rozhodnutí o přestupku podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které bylo
následně v roce 2019 zrušeno správním soudem, nebyli kárně potrestáni.
2) Celková částka nákladů soudního řízení, které musel Krajský úřad Zlínského kraje v roce
2019 uhradit u případů, kde bylo vydané rozhodnutí (o přestupku dle zákona č. 361/2000
Sb.) správním soudem zrušeno v rámci řízení o žalobě obviněného z přestupku proti
takovému rozhodnutí, činila 45.484 Kč. Tato částka nebyla po úřednících (oprávněných
úředních osobách) regresně vymáhána. Důvodem, proč nedošlo k uplatnění regresního
nároku po těchto úřednících, byl jednak fakt, že pochybení, pro které bylo, to které
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČO: 70891320
tel.: 577 043 556
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

rozhodnutí zrušeno, nebylo na straně zaměstnance krajského úřadu, ale prvostupňového
správního orgánu, které nebylo možné předem odhalit (chybně použité prezentační razítko
došlého odvolání u prvostupňového orgánu a chybná evidence, jakmile to odvolací orgán
po podání žaloby zjistil, minimalizoval náklady tím, že navrhl soudu zrušení rozhodnutí bez
jednání, které bylo původně nařízeno), a jednak také fakt, že Nejvyšší správní soud vyslovil
rozdílný právní názor na věc.
3) V roce 2019 nebylo v přezkumném řízení zrušeno žádné rozhodnutí o přestupku podle
zákona č. 361/2000 Sb., vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem dopravy
a silničního hospodářství.
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