
Výpis z návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 

předpisů, který byl Ústavnímu soudu podán Krajským soudem v Ostravě 
 

(sp. zn. Pl. ÚS 15/16) 
 
 

III. 
Předmětnou novelou (zákonem č. 297/2011 Sb.) byl zaveden v rámci správního trestání, vedle 
přestupků řidiče vozidla, správní delikt provozovatele vozidla. 
 
Ustanovením § 10 odst. 3 silničního zákona je upravena povinnost provozovatele vozidla zajistit, aby 
při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na 
pozemních komunikacích stanovena silničním zákonem. Provozovatelem vozidla se dle ust. § 2 písm. 
b) zákona o silničním provozu rozumí vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v 
registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu, a to 
fyzická osoba podnikající či nepodnikající a osoba právnická. 
 
Za správní delikt provozovatel vozidla odpovídá pouze za splnění následujících podmínek: 
 
a) porušení pravidel bylo zjištěno automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy 
(zejména tedy instalovaným radarem) při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání; 
 
b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky 
přestupku podle zákona o silničním provozu; 
 
c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu. 
 
Předmětnou novelou byla zavedena absolutní objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, tj. 
odpovědnost, u níž se nevyžaduje zavinění a není přípustné uplatnění liberačního důvodu. K naplnění 
skutkové podstaty správního deliktu dojde i přes to, že provozovatel vozidla učiní veškerá opatření, aby 
při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na 
pozemních komunikacích stanovena silničním zákonem. Dosavadní právní úprava hovořila v souvislosti 
s porušením povinností řidiče a relevantních pravidel silničního provozu pouze o odpovědnosti za 
přestupek, přičemž definičním znakem přestupku je zavinění. 
 
Shora označené ustanovení zakotvující presumpci odpovědnosti provozovatele vozidla za jednání řidiče 
při užití vozidla, jehož je provozovatelem, obsahuje pravidlo vyžadující nesplnitelné chování, neboť 
provozovatel vozidla zpravidla není schopen ovlivnit chování řidiče, tedy zajistit, aby při užití vozidla na 
pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích 
stanovená silničním zákonem. Zákonodárný proces je koncipován a musí být prakticky prováděn tak, 
aby schvalování zákonů bylo zcela transparentní, srozumitelné a předvídatelné. Obecné požadavky 
kladené na tvorbu zákonů, kterými jsou zejména obecná závaznost, stabilita, srozumitelnost, jednota a 
soulad, správný a moderní jazyk, reálnost a racionalita, opakovaně zdůrazňuje doktrinální teorie 
legislativy (viz např. V. Knapp a kol.: Tvorba práva a její současné problémy, Linde, 1998, str. 102 a 
násl.) a jsou obsažena rovněž v interních technických pravidlech, která si coby nezbytný „manuál“ 
stanovila vláda jakožto nejvýznamnější navrhovatel zákonů. Naopak negativní výčet příkladů „jak 
neuspět při tvorbě práva“ nabízí L. Fuller (Morálka práva. Oikoymenh, 1998, str. 37 a násl.): 
neschopnost vůbec dospět k pravidlům; nezveřejnění pravidel, která se mají dodržovat; zneužití 
retroaktivního zákonodárství; nesrozumitelnost pravidel; jejich obsahový rozpor; pravidla vyžadují 
nesplnitelné chování; pravidla jsou tak často měněna, že adresát není schopen se jimi řídit a konečně 
neshoda mezi deklarovanými pravidly a jejich praktickým uplatňováním. Zákon sám by neměl člověku 
ukládat břemeno, které není sám schopen unést. 
 
Sankční odpovědnost za porušení povinností uložených jinému je v rozporu s veškerými předpisy o 
trestání, ať již na poli trestního či správního práva, neboť sankční odpovědnost nelze vůči nikomu 
presumovat. Trestán může být jen za vlastní jednání či opomenutí. Trestnost správních deliktů se řídí 
obdobnými principy jako trestnost trestných činů. 
 



Podle čl. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, Česká republika 
je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a 
občana. 
 
K základním znakům právního státu patří také požadavek, aby stát prostřednictvím svých orgánů nikoho 
nepostihoval za jednání, které není protiprávní ani škodlivé a které je navíc zákonem výslovně dovoleno. 
Ust. § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu tak vykazuje rozpor s ústavně chráněnými právy i s principy 
právního státu, k nimž se Česká republika hlásí. 
 

IV. Porušení čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným 
odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. 
 

Správněprávní odpovědnost je sekundární odpovědností strpět a nést správně právní sankci. Judikatura 
soudů ve správním soudnictví dlouhodobě vychází ze zásady, že pro trestání za správní delikty musí 
platit stejné základní principy jako pro trestání za trestné činy, a to jak v oblasti práva hmotného, tak 
procesního (nutno dodat, že tato zásada se začala používat zejména kvůli neexistenci obecné úpravy 
správního trestání, resp. kvůli nedostatečnosti obecné úpravy přestupků). K použití právních principů 
trestního práva ve správním trestání pak Nejvyšší správní soud uvádí, že analogii je potřeba použít ve 
prospěch obviněného tam, kde „nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by 
měly být zohledněny v případě jakéhokoliv přestupku či správního deliktu. 
 
Dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, se pod pojmem trestní 
obvinění rozumí i správně trestní obvinění, a proto platí pro tuto oblast stejná východiska jako pro oblast 
trestných činů, „neboť trestním obviněním ve smyslu čl. 6 odst. 1 jsou podle judikatury ES LP prakticky 
řízení o veškerých sankcích ukládaných správními úřady fyzickým osobám za přestupek nebo jiný 
správní delikt, jakož i o sankcích ukládaných v řízení disciplinárním nebo kárném (státním 
zaměstnancům, vojákům, policistům), resp. ukládaných v obdobných řízeních členům komor s nuceným 
členstvím. Soud pak musí být nadán pravomocí zvážit nejen zákonnost sankce, ale i její přiměřenost.“ 
 
Ustanovení § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu presumuje odpovědnost provozovatele vozidla za 
jednání řidiče. Tato premisa je zcela v rozporu s jednou ze základních zásad soudního trestání a per 
analogiam i trestání správního, presumpcí neviny, neboť je to stát, kdo nese důkazní břemeno. Je tedy 
na správním orgánu, aby vinu obviněnému prokázal. Obviněný není povinen prokazovat svou nevinu 
ani být donucován k výpovědi. Obviněnému nemůže být přičteno, že popíral určité skutečnosti. Právní 
odpovědnost je v zásadě postavena na principu zavinění. Ovšem odpovědnost provozovatele vozidla 
je koncipována jako odpovědnost objektivní. Koncepce objektivní odpovědnosti, na které jsou 
postaveny tzv. jiné správní delikty, by měla být pouze výjimkou z principu presumpce neviny a měla by 
být přípustná jen tehdy, pokud mohou být obviněným vyvráceny. 
 
Ústavně relevantní vadou napadané právní úpravy je skutečnost, že provozovatel vozidla je odpovědný 
za jednání jiného, které není schopen objektivně ovlivnit, a to bez toho, aby mu byla vina prokazována, 
neboť je povinen zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče 
a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu. Objektivní 
odpovědnost za správní delikt je v této konkrétní situaci protiústavní, a to s ohledem na shora uvedené 
a především s ohledem ke skutečnosti, že za provozovatele vozidla, jehož odpovědnost je presumována 
je dle příslušných ustanovení silničního zákona považována jak právnická osoba, taky fyzická osoba 
podnikající, ale i fyzická osoba. Dochází tedy k neodůvodněné disparitě v postavení občanů, neboť 
občan stíhaný za přestupek je ve výhodnější pozici než občan, který je stíhán za správní delikt. Jiné 
správní delikty fyzických osob se svou povahou neliší od přestupků, které jsou založeny na principu 
zavinění, kdy obecným demokratickým principem trestání fyzických osob je právě princip zavinění. 
Důvodem odklonu od tohoto principu nemůže být snaha o zjednodušení postavení správního orgánu, 
což bylo právě záměrem zákonodárce, neboť tento chtěl zamezit zneužívání institutu tzv. osoby blízké 
provozovateli vozidla. 
 
„Tím nová právní úprava prolamuje princip trestního práva, podle něhož fyzická osoba vždy odpovídá 
zaviněně, tedy je nutné prokázat zavinění ve vztahu ke skutku, ve kterém je spatřován delikt. Zvolená 
koncepce podle tohoto názoru ve svém konečném důsledku rezignuje na zjištění a potrestání 



skutečného pachatele závadného jednání a postrádá tak odrazující prvek před jeho opakováním stejně 
jako preventivní složku. Na druhé straně může mít zvolené řešení na správní orgán demotivující účinek 
ve vztahu ke snaze zjistit skutečného pachatele.“ 
Právě samotná presumpce určitých skutečností a přesouvání důkazního břemena na obviněného je v 
rozporu s čl. 40 odst. 2 Listiny základních lidských práv a svobod. 
 
Nad to, Krajský soud považuje za nezbytné poukázat na nález ústavního soudu se sp. zn. Pl. ÚS 83/06 
ze dne 12. 3. 2018, kdy tento k aplikaci principu přiměřenosti uvedl následující: „Jedním z esenciálních 
znaků demokratického právního státu je princip přiměřenosti, který zejména předpokládá, že opatření 
omezující základní práva či svobody, nesmějí svými negativními důsledky přesáhnout klady, které 
představuje veřejný zájem na těchto opatřeních. K omezení základních práv či svobod sice může zcela 
výjimečně dojít i v případě jejich kolize s některým z veřejných statků (veřejný zájem); podstatná je však 
v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v případě mimořádně 
silného a řádně odůvodněného veřejného zájmu, při pečlivém šetření podstaty a smyslu omezovaného 
základního práva. “ 

 

V. Porušení čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 
 
Předmětné ustanovení, zabezpečující právo na spravedlivý proces zaručuje právo odepřít výpověď, 
aniž by za to byl odpírající jakkoli právně postižen. Zvláštní význam získává toto ustanovení v trestním 
řízení soudním a v deliktním správním právu, kde veřejná moc, jakožto faktická protistrana, nesmí 
získávat procesní výhodu tím, že disponuje monopolem vynucení své vůle. 
 
Současná právní úprava dává provozovateli pouze dvě možnosti chování v případě, že dojde ke 
spáchání přestupku při použití jeho vozidla jeho osobou blízkou: 
1) využít svého práva nevypovídat svědomím, že bude sám sankcionován, 
nebo 
2) uvést totožnost řidiče vozidla, tedy práva nevypovídat nevyužít. 
Využití práva nevypovídat, aniž by provozovateli vozidla či osobě mu blízké hrozila jakákoli sankce, tak 
není možné. 
 
Faktickým založením objektivní či spíše absolutní odpovědnosti provozovatele vozidla za dodržení 
povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích při užití jeho vozidla v silničním 
provozu, tedy dochází k porušení několika základních práv provozovatele vozidla. Jako vhodné se jeví 
uvést podobnost odpovědnosti držitele zbraně, kdy tento je oprávněn ji svěřit jenom osobě, která má 
příslušné oprávnění, stejně tak jako je provozovatel vozidla oprávněn vozidlo svěřit jenom tomu, kdo 
má řidičský průkaz. Analogicky se současnou dikcí zákona o silničním provozu by tak osoba, která je 
držitelem zbraně, odpovídala za trestný čin proti životu nebo zdraví, který spáchal ten, jemuž byla zbraň 
po právu svěřena a skutečný střelec by vyvázl bez trestu, což je samozřejmě situace absurdní a zcela 
ústavně nekonformní. 
 
Krajský soud má za to, že omezení základního práva provozovatele vozidla svými negativními důsledky 
přesahuje klady, které představuje veřejný zájem na ustanovení § 10 odst. 3 silničního zákona. 
 
Aplikací ustanovení § 10 odst. 3 silničního zákona tak bylo zasaženo do Listinou základních práv a 
svobod garantovaných práv J. M. 
 
 

VI. 
Navrhovatel proto žádá o vydání tohoto nálezu: 
Ust. § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu se zrušuje, a to dnem, který Ústavní soud určí. 


