
MĚSTO SEDLČANY
Komise pro projednávání přestupků
Náměstí T. G. Masaryka 32, 26480

SEDLČANY

Spis. značka PŘ246/2019
Čj.: MĚÚ-S/PŘE/3391/2021- Ro
V Sedlčanech 15.2.2020

ROZHODNUTí

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany ve složení Mgr. Marcela Tichá, Marcela Janoušková
a Dana Čížková, jako místně a věcně příslušný správní orgán k projednávání přestupků v městě Sedlčany
v souladu s § 60, § 61, § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
"přestupková komise" nebo jen "komise" či "správní orgán"), po provedeném přestupkovém řízení podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č, 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů

rozhodla takto:

Obviněný z přestupku

je uznán vinným

Za tento přestupek se obviněnému ukládá podle ust. § 35 písmo b) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a podle ust. § 7 odst. 4 písmo b) zákona č, 251/2016 Sb.,

o některých přestupcích správní trest pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a ust.
§ 6 odst. 1 vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí
jiným osobám a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů se obviněnému ukládá
povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Pokuta a náklady řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a lze je
uhradit přiloženou složenkou, bankovním převodem nebo hotově v pokladně Městského úřadu Sedlčany.

+420314002940, +420 723 247 530
janouskova@mesto-sed1cany.cz
ID: frsbn7e, IČ; 00243272
www.mesto-sed1cany.cz

mailto:janouskova@mesto-sed1cany.cz
http://www.mesto-sed1cany.cz


2

o d ů vod n ě n í:

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich rozhodnuto o přestupku citovaného ve výroku tohoto
rozhodnutí příkazem ze dne 2.3.2020, č.j. PŘE/24416/2019-Příkaz, obviněný byl citovaným příkazem uznán
vinným z přestupku podle § 7 odst. 1 písmo c) bod 2. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
kterého se donustll tím,že dne 10. 3. 2019 v 16.00 hodin oznám ním na linku 158 nepravdivě o vinil :".~.•.~
",., .•;.},t."" - .~ •...:St'~-' R;..H·:~;'V"· •••·A~:'~·~,,: -«'''~';'~~'><.1,11-'-' l'.';": l.,"1,."t! 1W(.g' !t.~<'~"l'lt~:'''c..'.-"'" .,,..!"'~:.f'~SW:R·, ~ ~;;:-:;,j,'-wx:"~~ZY;§·"'·!f>.~}>'·~";;'~·~J.;'-{·:h·.!ll:tl6~-~>-",(hr.l.~" : 'l':i';'~11 ,;~;!:~;~r-if:~);2';t;; r-;, ~
·!.:1~.!..:;.~<;':( '.~"":;{/~;;I$:~)}f.~~-f>., '.il!;~~~',::/t'}'.f.I .. ,~~o·:"";'.... ~ 'iIJ:.';'~I"J~i.:~; .
z přestupku, kterého se měl] .. : ,•.~?t~~~: ; 9.0.1J.!!~tUtíT •.•že dne 10. 3;,2019 v době okolo 15.50 hodin

, , v '~~)_,o;~~1,!. ·~r}'1f;f!o)l,W,··. ?<i!j1\ v I d :~:!,"''''.- . :.:.1'-) I

~av~I'~T~~:.n~f~~tť~~~~,y'I{[~d~<~~..;~~..•~:'."'V;;i>~~~1~E' . ,•.,~.::~ "" na~a nout ~,~ ,~'-' ~t.~~-·~v ~~~~~~~~f;l'~f~~~~?~~~~~w.tj .,' slovy: IIz~.J~~~~bll"J.;.!~l-.niL umyslne
jinému ublížit na cti tím, že ho j'iny'm způsobem hrubě urazí, tedy obviněný ~~l'iJl~l""ik'Y.~~i~,~úmyslně:dir'�. W., .....-J'"J""' ••.• !iIY •••••;~~

narušil občanské soužití tak, že jiného nepravdivě obvinil z přestupku. Za spáchání uvedeného přestupku byl
obviněnému uložen podle ust. § 90 odst. 1, § 35 písmo b) a § 46 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich; dále podle § 7 odst. 4, písmo b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
správní trest pokuty ve výši 5.000 Kč. Proti vydanému příkazu podal obviněný v zákonné lhůtě odpor ze
dne 11.3.2020, který byl doručen správnímu orgánu dne 12.3.2020. Podáním odporu se dle § 150 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád) příkaz ruší a řízení
o přestupku pokračuje. Podle ust. § 80 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
bylo ve věci nařízeno ústní jednání před komisí.

Obviněný se k ústnímu jednání před komisí dostavil na základě předvolání doručeného předem
v dostatečné lhůtě podle dotčených právních předpisů, bylo mu postupně sděleno obvinění, poučení o jeho
procesních právech, či dalších zákonných náležitostech a přestupková komise přistoupila k dokazování
výpověďmi obviněného a předvolaných svědků.

Obviněný k věci uvedl, že netvrdil, že ho pan ~<~l·;slovně napadl, což se snažil vysvětlit při ústním
•.••• J •••

jednání, bylo to při nejbližší možné příležitosti, kdy upřesnil, že k tomu takto nedošlo. Policii také říkal, že

žádné slovní napadání nechce řešit, pouze jen fyzické napadení, protože se to stupňovalo. Řekl policistům,

kteří přijeli na místo, že nechce řešit slovní napadení, to od paní~~~ která mu řekla, že je debil a chtěl

řešit pouze fyzické napadení, protože mu připadalo, že se to stupňuje a že je to hranice, za kterou by si to již
neměli ~lt~~f\~'f~ť~3K~~~l:fJ~~~~·~t.~~~~;..·~ť~~~~dovolit. Na místě byl proto, že j'el předat děti bývalé~.•. ,..••~'\5. ... t"".~~..~.."...·~'f",.1 t •••••'I.o'!l.·•••..lt~'!;•.•.,..".,1 ~~ ~-~"'-,
manželce. Zdálky už viděl, že tam není manželka, ale tchýně, proto si myslel, že bude předávat děti bývalé
tchýni. Než dojel na místo předání a otočil se, tak tam byla bývalá manželka, které předal děti na smluvený

čas. Přičemž při předávání ho oslovila bývalá tchýně a snažila se ovlivnit majetkové vyrovnání s bývalou

manželkou obviněného, s tím, že po něm požadovala, aby se vzdal bytu v~~~ což odmítl a řekl, že

se to vyřeší u soudu, který ještě probíhá. Snažil se ustoupit k autu, nastoupit a odjet, ale než stihl přerušit

rozhovor a nastoupit do auta, tak se tam objevil bývalý tchán, který se po obviněném ohnal rukou, kdy

obviněný mu reflexivně ustoupil, on ho chytil rukou za nos a v tu chvíli obviněný řekl, že zavolá policii, že ho

nemohou ohrožov;~:.,.Ob.vin~ěnývzal telefon, vytočil tel. číslo na pollcll, To zapůsobilo tak, že ~~ začali

odcházet, přičemžť~~~ v prostoru za vrátky se otočila a řekla mu IIdebile" a pak pokračovali, zřejmě až
do domu. Obviněný se dovolal na policii, kde jim popsal, co se stalo, chtěl, aby přijela policie, že chce řešit

fyzické napadení, že se to stupňuje. Ptali se ho, jestli došlo ke zranění, to odpověděl, že ne, ale chtěl, aby to

dořešili a podrobně jim popsal cestu, aby tam trefili. Pak obviněnému volala policie, že jsou v~r&~"~~,*~,
že to nemohou najít. Obviněný znovu policii opakoval, co se stalo, když asi po půlhodině přijela. Řekl, že
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nechce řešit nic jiného než fyzické napadení a vyzval je, aby bývalému tchánovi domluvili. Policie si zapsala

pouze jména a datum narození dětí obviněného. Průběh toho co se stalo, si policie nezapsala. Na otázku
zmocněnce obviněného (dále jen "PZU

), zda uvedl obviněný někdy policii, že ho v tom okamžiku, kdy volal

policii, že ho verbálně napadl pan ~i, obviněný odpověděl, že ne nenapadl a neuvedl to ani někdy
později. Na otázku PZ, když dostal poučení o právu podat souhlas z přestupkové komise, jak to pochopil,

obviněný uvedl, že to pochopil tak, že se musí dát souhlas s řízením a že musí zmínit obě věci, aby nedošlo
k tomu, že je to špatně podané. Na otázku PZ, zda podání řešil s PZ, uvádí, že ano. PZ mu na to odpověděl,
že to podají tak, jak to podali, protože tak to dostali od komise na základě nesprávného oznámení policie ČR

ze dne 10.3.2019.

Svědek ~~:t.~~~~.·1!...:§;~~~;'~na otázku PZ obviněného, aby vysvětlil, co se tehdy stalo, zda přišel do~Y.I"" ~w.lt~ •.•••••• 1.:'w

kontaktu s obviněným, odpověděl, že k žádnému kontaktu nedošlo, ani fyzickému, ani verbálnímu, policie

přijela na místo "činu", to co řekl, uvedla policie v protokolu a odkázal na svou výpověď uvedenou
v úředním záznamu policie ze dne 10.3.2019. Na otázku PZobviněného zda má nějaké rozumné vysvětlení,
proč klient zavolal policii, uvedl, že nemá, ani jeden ze skutků nebyl prokázán a jeden se nestal. Na otázku

PZ obviněného, kde policie svědka vyslýchala, uvedl, že před domem. Dále svědek uvedl, že pan ~;~1
s panem doktorem uvedli komisi nepravdivě, na základě podání souhlasu, že obviněného verbálně napadl.

Pak, když se měl omluvit, tak řekl něco úplně jiného. Pana ~~žádal o omluvu, kdy pan ~~~i~fvýzvu
k omluvě převzal, ale na nic nereagoval. Chtěl, aby se mu omluvil.

Svědkyně ~?~~;~~d~~~1í~na otázky PZ obviněného se odvolala na výpověd' svědka, kterou

učinila před komisí dne 25.7.2019, kdy dále uvedla, že ~~~ pana 1~~~~ nenapadl, po celou dobu
byl vzdálen od pana ~.~~~f~~30-40 m. Na otázku PZ obviněného, zda napadla verbálně ona pana ;.;~~:f~'!"~

·t':'"IIo.,."\lJ •••~ •• ,,~ ••••• Itu..•.,", ",,';;rr,. , . .,.. -, >'»1 '~. 1!i:!'f1
uvedla, že nenapadla a pan ó.~t,~~~~;:policii uvedl, že ho napadl její manžel ~~~.~.~ a pak změnil
výpověď a začal tvrdit, že ho napadla svědkyně. Takto to je zapsáno v oznámení o přestupku ze dne
10.3.2019 na policii, kdy pan ~~.~ ~W~uvedl policii, že ho napadl verbálně a napadl ho její manžel
"", .. ~~~rť.J:a řekl mu, že je "debil". Pak podal oznámení na komisi, kde tvrdil, že mu to řekl manžel

Na začátku jednání komise dále tvrdil, že mu to řekl manžel ~\ ~~a poté bud' pan'
~~ '''~·~''·<::'':~'.:'J.v~ ,_.

pan doktor, řekli, že to řekla svědkyně f~~~:'f.~1tž,~~;~i.~;i-i;;fui~".r-Ja ot~~~/~:. obvin,ěného, zda má
.:o~.~.~~t~.ůvod, proč obviněný volal policii, když ho tedy ona i·~. ~~~~~~~ ani její manžel
~~i4!#~~~~~nenapadli, odpověděla, že nemá. Na otázku PZ obviněného pokud podávali vysvětlení policii,
tak kde k tomu došlo, uvedla, že žádné podání vysvětlení policii nepodávala. Byli oba doma a policie přišla

~'. ;~. ~...'.~-ke dveřím a chtěli mluvit pouze s manželem :..;,~:.'~;~J::.í~i:',t",~.
f/floojr.~··".·~"" v~

Komise dále seznámila obviněného, že jím navrhovaný důkaz, a to předložení zvukového záznamu
hovoru na linku 158 k č.j. MĚÚ-S/PŘE/1198/2021 ze dne 10.3.2019, kdy měl obviněný podat oznámení ve

věci spáchání přestupku k výše uvedenému číslu jednacímu, byl komisí na Policii ČR vyžádán, avšak Policií

ČR bylo sděleno, že operační odbor zvukovou nahrávkou k předmětné události nedisponuje vzhledem
k časovému odstupu, kdy PZ obviněného uvedl, že neprovedení výše uvedeného navrhovaného důkazu
nemůže být k tíži obviněného.
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Závěrem ústního jednání PZobviněného uvedl: "Pokud by policie od samého počátku v této věci konala, jak

měla, nikdy bychom se zde nesešli. Můj klient na linku 158 nikdy neuvedl, že byl verbálně napaden bývalým

tchánem. Když přijela policie na místo, ani tehdy policistům můj klient nic takového neuvedl. Policisté si

bohužel nejenom nic nezapisovali, ale ani nic nezapamatovali. Proto učinili skutečnosti neodpovídající

úřední záznam o tom, co jim měl můj klient údajně říci. Bohužel smotali dohromady dva různé skutky.
Verbální napadení ze strany bývalé tchýně a fyzické napadení ze strany bývalého tchána, a to v jeden

skutek, kterého se měl údajně dopustit bývalý tchán. To vyplývá z nesmyslného oznámení o přestupku
datovaného 10.3.2019, který byl pak podkladem pro vaši komisi. Pokud byl můj klient poučen o tom, zda
dává souhlas k přestupkovému stíhání bývalého tchána, kde ale bylo uvedeno v popisu skutku pouze
verbální napadení, byl mnou poučen o tom, že souhlas musíme dát jako celek, aby se nestalo, že při
neudělení souhlasu ohledně verbálního napadení se nebude řešit ani skutečně proběhlé fyzické napadení.

Také proto jsem v udělení souhlasu výslovně uvedl, že můj klient byl bývalým tchánem napaden fyzicky

uchopením za nos. Před zdejší komisí můj klient nikdy neuváděl, že by byl bývalým tchánem kdy verbálně

napaden. Komise jednání manželů ~~i~'~~rozdělila na dva skutky, proto hned na začátku se klient
vyjádřil tak, že slovně bývalým tchánem v daný okamžik nikdy napaden nebyl. Klient tedy nikdy nedal ani

trestní oznámení, ani oznámení o přestupku vůči policii na bývalého tchána v tom smyslu, že by byl
verbálně napaden. Pouze kvůli pochybení policie měla komise nesprávné podklady a v podstatě mého

klienta nesprávně poučila. On na toto nesprávné poučení pak reagoval podle mé rady udělením souhlasu

"en bloc."

~pise,m, Měst;~~}J1;i~~?~r.'.;Komise. pro pr~jed~í~~~nj Jř~s.tupků PŘ 37(20.19, bylo zjišt~M~~?·etJk~~.~J~
jednáni obv .• :·(;;~r-4?,F;';:,.":::uvedl, ze slovne ho ~*-~{l~i.~nenapadl, nybrz ho napadla ~~~~Xfdh't-~;;t~i·..;<-·?§:

,,. I,"'.", ." '-•.••V,·.;I PT ~ ••~.:~.~.. :~ :"t'i~3.'f-:;C:'" -I, ''H •• el~~:/~ •• ~· :~.- "
r..,Sf-::1:, komise tedy řízení o přestupku, kdy měl. 't..~.;mi~urazit na cti t>':.(l~m~~~zastavila dle § 86 odst. 1
písmo b) zákona č. 250/2016 Sb., O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ted~ že skutek nespáchal
obviněný. Při ústním jednání řešila tedy jen hrubé [ednání tehdy obviněného t~~~~~bx~ěný ~~),.y'~
výp~vě~,ix_t~:~i.~, přestu.pku v~deném p~d ~p.zn. P~1I3~,~1~ .gqf?~~~)e ,,"~i.m. ,~~želka ~~f~!Jť~:fR~
~.~:1t, ,,:;.\f..,.<,,:;!.t>.;,: slovne urazila slovy, ze Je "debll . ~~';'~~~ť!",\~~~~'I~!i..?e k danemu slovnímu• "" a..:... ;... • • ., ~i~t.lé~~~}~~.•.."... .~~.;r;s
~~~,~~Dí.,~,~;'Xl~,?.~.i~~,:..,~omise, kdy~~lS~-2n~~!slila, že urážky na cti vůči ?~~:..~\';.\~~~se měla dopustit ~>~

Y:..t~r.;~::j:>:,:~~.::.\::~;:~:·~<~:\zaslala ~~~~:~.~J~~(obviněn~~~) ,9'p',ět~I'J?.9g~~.r~~ právu podat souhlas
s ~~j,~?,náním přestupku, kdy osobou podezřelou měla být ~,i~~l~~~\:f!.i~~ a urazit na cti měla ~i~
~f.~~$jY~(obviněného). Obviněný však tentokráte souhlas s projednáním přestupku nepodal.

.2byJ.~čnýve své výpovědi při ústním jednání zdůraznil, že dne 10.3.2019 netvrdil policii, že ho svědek i~~",;
~~~~~ dne 10.3.2019 slovně napadl, kdy policii měl údajně říci již na místě dne 10.3.2019, že žádné slovní
napadení řešit nechce a chce řešit jen fyzické napadení. Navrhovaný důkaz obviněným (zvukový záznam
o spáchání přestupku na linku 158 dne 10.3.2019) nebyl proveden z důvodu jak uvedeno výše, tj. z důvodu
toho, že vzhledem k časovému odstupu již s ním Operační odbor Polici ČR nedisponoval, komise však tento
důkaz i k yby byl proveden, vyhodnotila jako nadbytečný, neboť postupem zákona č. 251/2016 Sb.,
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o některých přestupcích a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, bylo komisí
obviněnému zasláno poučení o právu podat souhlas k projednání přestupku ve smyslu § 79 odst. 1zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kdy údajný protiprávní skutek byl komisí
uveden v poučení a bylo pouze na obviněném, aby skutek jak se stal a kdo ho měl způsobit, uvedl správně
do podávaného souhlasu. Vv.světlení PZ obviněného, že obviněný podal souhlas ve znění, jak bylo uvedeno
(tj. že skutek měl sp~ch,a~~{~';'~t~y ~9?!~~~.rpE.oučenív úmyslu, že jinak by nebyl neprojednáván skutek
f . k' h dení ň:~'\~~·~~krtí-:.v •••••.~~~ ,~!ttk. k' v • , v I' ětlenlvzrc e o napa eru ~i.~i,",~~t.~~~VUCIg;:l::x(jli~~J:'úJorruse povazuje pouze za uce ove vysve eru, ve snaze
vyvinit obviněného. Dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích je jiné hrubé jednání vůči jinému
(tj. i fyzické napadení) projednáváno z moci úřední nikoli na základě podané souhlasu osoby přímo
postižené spácháním přestupku.

"<';'~,,?~~~"
Komise dále hodnotila jednání obviněného, kdy obviněný obdržel od ~8~ť.~I~výzvu k omluvě ze dne
3.9.2019, '~~~-l..~~~~!:!I"...~~{'er",;'4.J,,_~qk~:~Ý:~~f\}.vla, zé!~I~pa"I.?.~\n~~érl)_~P..S8~t.fs.dnictvímAdvokátní
kanceláře ~~~I·Jl~~~·k:r.:-'5;;f':;t('·~~J~*,~~~*-·~~~*}Ui:}.Er{i;~~.~·i.$~",~,~~I~t~'.fj. Danou výzvou byl..•~,... :J..1.••• "''''"~I•••~:,.:i\"" 0'0 "" .:t•...r, ~II: r'II ���� d.·..,.· "',.' �. 1 �� ·'I~w·""';v-~1..It~ ••, •.••• ••.·.iVT. ry,.- �� .a, .. .."
obviněný vyzván k písemné omluvě ve znění:

" Vážený pane magistře, omlouvám se Vám touto cestou, že jsem Vás nepravdivě nařkl z toho, že jste se ve
vztahu k mé osobě měl vyjádřit tak, že "jsem debil". Prohlašuji, že t~~~~~h<?,j~.,~.náníjste se skutečně
nedopusjj] 9j9,U.t~r.~estou se Vám omlouvám." C?~yin~_l"!i.y"~akna výzvu ~~~....,-tnereagoval, nijak své
jednánn.Yf~··~~1~·}t.~~nevysvětlil a neomluvil se. ~~~~.~~~ podal oznáměňí na zahájení řízení o přestupku'"n.' i'-".~r~ .~<.: ••. -.v .•..'-- ..,...•f!J.
uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí až poté, kdy obviněný na výzvu k omluvě nereagoval, a to téměř tři
měsíce poté, kdy obviněný výzvu obdržel. Obviněný tedy měl možnost předejít svému obvinění z přestupku
citovanéh.~~'~ť..YÝl,9}.utohoto rozhodnutí, ale svým jednáním (neomluvil se ~if'k:~,W:fflX~tuto možnost
nevyužil. ~:2.~NZ;.k~~byl t~fty poyinen dostavit se ústní jednání o přestupku v postavení obviněného, kdy

"I"" •.. w ••);~ ~\-;Y"""V!,!.~..:~.,.'
měl údajně urazit na cti :.:f.::'::\~:.'~~'(;.~.~(obviněného).

V daném případě bylo jednoznačně prokázáno, že obviněný se přestupkového jednání (narušení
občanského soužití tak, že jiného nepravdivě obviní z přestupku), které je mu kladeno za vinu, dopustil,
neboť obviněny', ačkoli věděl, že ;;'~,~~/~i!,._ho na cti neurazil, neřekl mu, že "je debil", přesto podal souhlas

~I. ~ (I�� " .""

s projednáním přestupku, kdy věděl, že bude v přestupkovém řízení v pozici obviněného. Vysvětlení PZ
obviněného, proč souhlas podal obviněný na osobu, o které věděl, že se přestupkového jednání, které je
mu kladeno za vinu, nedopustila, ...kdy. ~2,~hLaspodal obviněný z obavy, že nebude zahájeno přestupkové
řízení ve věci hrubého jednání ~~i~~~,považuje komise za zcela účelové a ve smyslu výkladu
příslušných zákonů (zákon č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.) za neaplikovatelné. Tedy i osoba
nemající právní vzdělání a má všeobecnou právní povědomost, což v daném případě obviněný má, je
schopna popsat skutek do podávajícího souhlasu s projednáním přestupku tak, jak se skutečně stal a kdo jej
.rn~J...~g_áchatvědoma si důsledkůo;":~~b.<;q;)[j~píhojednání. Za svůj postup a jednání ve věci se obviněný ~~.
;fť-ir::./.fk~~neomluvil, ačkoli byl ~,1.":;~.:íc~}~~ÍI",>;k omluvě vyzván a tím mohl své vědomé protiprávní jednání,
'," ~,,' •• ,. hlo ••• .•• l.:.#-:..1 ,. '(-I ~·""')-.I";>" � -1:..( �.� t~"II~

které je mu kladeno za vinu ve výroku tohoto rozhodnutí, ~rtJl~:~~~~~:ii:;J,,'vysvětlit a předejít stávajlcímu·-"'r ......-.~,..(....~ - r~

přestupkovému řízení o přestupku.

Dle § 93 zákona č. z 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění správní
orgán ve výrokové části popsal skutek, označil místo i čas spáchání. Vyslovil vinu, formu zavinění a popsal
druh i výměru správního trestu a výrok o náhradě nákladů řízení. Jedná se o správní trest - pokutu. Při
uložení správního trestu se správní orgán řídil § 37 zákon zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Při ústním jednání mohl obviněný uplatnit veškeré skutečnosti, případně navrhnout důkazy na svou
obhajobu. Jelikož provedené důkazy tvoří ucelený řetězec o vině obviněného, ve věci bylo vydáno
rozhodnutí s výrokem, který je uvedený výše. Skutková podstata přestupku zde byla jednoznačně naplněna.
Objekt přestupku - narušení občanského soužití-jiného nepravdivě obvinit z přestupku a objektivní stránky-
obviněný jednal aktivně a způsobil následek, kdy došlo k nepravdivému obvinění jiného z přestupu na
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základě podaného souhlasu s projednáním přestupku. Obligatorním znakem subjektivní stránky přestupku
je zavinění dle § 15 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
obviněný jednal v úmyslu přímém, kdy chtěl a věděl, že svým chováním (nepravdivé obvinění jiného
z přestupu na základě podaného souhlasu s projednáním přestupku.) se dopouští protiprávního jednání
naplňující skutkovou podstatu přestupku citovaného ve výroku tohoto rozhodnutí a byl srozuměn
s následky svého jednání.

Uložený správní trest pokuty ve výši 5.000 Kč, kdy za tento přestupek lze uložit v souladu s § 7 odst. 4, písmo
b) zákona č. 251/2016 Sb., v platném znění správní trest pokuty až do výše 20.000 Kč, pokládá správní orgán
za naprosto úměrný míře porušených povinností stanovených právními předpisy. Hlavním účelem uložené
pokuty není finanční postih obviněného, nýbrž působení, které by mohlo přispět k nutnosti dodržování
zákonných ustanovení. Správní orgán přihlédl ke způsobu spáchání přestupku, tedy aktivnímu konání
obviněného. Dále bylo přihlédnuto dle § 37 k povaze a závažnosti, k následku přestupku, kdy nepravdivému
obvinění jiného z přestupu na základě podaného souhlasu s projednáním přestupku, kdy má komise za to,
že se jedná o společensky škodlivé jednání vyšší než nepatrné. Správní orgán též přihlédl k okolnostem, za
nichž byl přestupek spáchán a také ke skutečnosti, že obviněný dosud nebyl za přestupek uznán vinným, což
ovlivnilo výši pokuty - jedná se o polehčující okolnost. Současně vzal správní orgán na vědomí pohnutky, za
kterých obviněný přestupkové jednání spáchal, kdy obviněný své jednání dle dokazování, páchal z důvodu
zjevně celkové rodinné napjaté situace při předávání jeho nezletilých dětí matce, přičemž toto mu bylo
přičteno k tíži při ukládání správního trestu. Správní orgán se dostatečně věnoval míře zavinění. Vzhledem
k tomu, že není pochyb o tom, že obviněný se přestupku dopustil a věc nebyla vyřízena v blokovém ani
v příkazním řízení, vydal správní orgán rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky pro uložení nákladů řízení, neboť obviněný byl
uznán vinným ze spáchání přestupku, byla mu v souladu ust. § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, uložena povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč,
stanovené ust. § 6 odst. 1 vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní
orgán hradí jiným osobám a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Náklady řízení a pokutu je obviněný povinen zaplatit do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet Města Sedlčany vedený u Moneta Money Bank a.s., č. účtu 19-0700322684/0600,
konstantní symbol 379, variabilní symbol 0002462019, specifický symbol 0001622212, přiloženou
složenkou nebo hotově v pokladně Městského úřadu Sedlčany.

P o u č e ní:

Obviněný z přestupku má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat v plném rozsahu, a to do 15 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným ke Komisi
pro projednávání přestupků města Sedlčany. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po
oznámení rozhodnutí.

Mgr. Marcela TICHÁ V. r.
předsedkyně

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany
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Za správnost:
Marcela Janouško
oprávněná úřední
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