
Žádost ze dne 13. 9. 2013  – č.j.:  OSA/P-1280/12-D 
 
 
 Věc: Žádost o poskytnutí informace  
 
Žadatel je fyzická osoba. Povinný subjekt je Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, 
oddělení přestupků, sídlem  Pardubice, nám. Republiky 12.  
 
V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, žadatel žádá o poskytnutí následující informace: 
 
- Kopie veškerých poučení (nejlépe v elektronické podobě), jež jsou součástí písemností "Předvolání k 
ústnímu jednání" a "Zahájení řízení" u všech řízení, které zahajovala či projednávala oprávněná 
úřední osoba Ing. Roman Šimek v období od 1. ledna 2012 do dne podání této žádosti. 
- Počet zahájených řízení od 1.1.2012 oprávněnou úřední osobou Ing. Romanem Šimkem do dne 
podání této žádosti. 

 
Odpověď  
Uveřejněno dne:  19. 9. 2013 
 
 
 
 
Poučení používané do června 2013 
Poučení: 
K jednání s sebou přineste občanský průkaz a řidičský průkaz. 
Dle § 74 odst.1 zákona o p řestupcích odmítne-li se obvin ěný k ústnímu jednání 
dostavit nebo se 
nedostavíte bez náležité omluvy či důležitého d ůvodu, m ůže být v ěc projednána v jeho 
nepřítomnosti. Projednáním v ěci dle § 74 zákona o p řestupcích je t řeba rozum ět nejen 
její 
projednání p ři ústním jednání (nap ř. za účasti p řípadných sv ědků apod.), ale též 
rozhodnutí o ní. 
Dle § 59 správního řádu je předvolaný povinen dostavit se včas na určené místo; nemůže-li tak ze 
závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit. 
Dle § 60 odst.1 správního řádu může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě bude účastník nebo 
svědek předveden, jestliže se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví. 
Dle § 62 odst.1 správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,- 
Kč 
tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na p ředvolání ke 
správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední 
osoby. 
Pořádkovou pokutu podle odstavce lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání 
Dle § 8 odst.1 správního řádu správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají 
současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více 
takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba 
povinna správní orgány bezodkladně upozornit. 
Dle § 33 odst.1 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje 
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně 
pouze jednoho zmocněnce. 
Dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit 
jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy 
mohou účastníci činit své návrhy. Dle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům 



na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen 
tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že 
mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s 
odvoláním. 
Dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, 
poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 
Dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí 
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v 
plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 
Dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je 
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. 
Dle § 38 odst.1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že 
je rozhodnutí ve věci již v právní moci. 
Dle § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, 
aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 
Dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to 
nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro 
vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při 
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou 
součinnost. 
Dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán 
není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. 
Dle § 79 odst.6 správního řádu může správní orgán uložit povinnost nahradit náklady řízení, které by jinak 
správnímu orgánu nevznikly, tomu, kdo jejich vznik způsobil porušením své povinnosti (např. 
nedostavením se na předvolání). 
Dle § 73 odst.2 zákona o přestupcích má obviněný z přestupku právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, 
které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou 
obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován. 
Dle § 82 odst.4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 
uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti 
nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v 
řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 
Poučení od června 2013 
Poučení: 
K jednání s sebou přineste občanský průkaz a řidičský průkaz. 
Dle § 74 odst.1 zákona o p řestupcích odmítne-li se obvin ěný k ústnímu jednání 
dostavit nebo se 
nedostavíte bez náležité omluvy či důležitého d ůvodu, m ůže být v ěc projednána v jeho 
nepřítomnosti. Projednáním v ěci dle § 74 zákona o p řestupcích je t řeba rozum ět nejen 
její 
projednání p ři ústním jednání (nap ř. za účasti p řípadných sv ědků apod.), ale též 
rozhodnutí o ní. 
Budou-li v závěru ústního jednání shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, bude ve věci vydáno 
rozhodnutí, aniž by byl obviněný opětovně poučován ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. 
Dle § 59 správního řádu je předvolaný povinen dostavit se včas na určené místo; nemůže-li tak ze 
závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit. 
Dle § 60 odst.1 správního řádu může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě bude účastník nebo 
svědek předveden, jestliže se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví. 
Dle § 62 odst.1 správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,- 
Kč 
tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na p ředvolání ke 
správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední 



osoby. 
Pořádkovou pokutu podle odstavce lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání 
Dle § 8 odst.1 správního řádu správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají 
současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více 
takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba 
povinna správní orgány bezodkladně upozornit. 
Dle § 33 odst.1 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje 
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně 
pouze jednoho zmocněnce. 
Dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit 
jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy 
mohou účastníci činit své návrhy. Dle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům 
na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen 
tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že 
mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s 
odvoláním. 
Dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, 
poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 
Dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí 
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v 
plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Budou-li v 
závěru ústního jednání shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, bude ve věci vydáno rozhodnutí, 
aniž by byl obviněný opětovně poučován ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. 
Dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je 
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. 
Dle § 38 odst.1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že 
je rozhodnutí ve věci již v právní moci. 
Dle § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, 
aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 
Dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to 
nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro 
vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při 
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou 
součinnost. 
Dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán 
není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. 
Dle § 79 odst.6 správního řádu může správní orgán uložit povinnost nahradit náklady řízení, které by jinak 
správnímu orgánu nevznikly, tomu, kdo jejich vznik způsobil porušením své povinnosti (např. 
nedostavením se na předvolání). 
Dle § 73 odst.2 zákona o přestupcích má obviněný z přestupku právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, 
které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou 
obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován. 
Dle § 82 odst.4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 
uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti 
nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v 
řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 


