
POUČENÍ  OBVIN ĚNÉHO 

Zák. ČNR č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

§31 Zástupcem účastníka je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; 
zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný 
zmocněnec nebo společný zástupce. 

§33 odst. 1 Účastník si 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. 

§36 odst. 1 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. 

§ 36 odst. 2 Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, 
poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 

§ 36 odst.3 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. 

§36 odst. 4 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. 

§ 38 odst. 1 Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že 
je rozhodnutí ve věci již v právní moci. 

§ 38 odst. 4 S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, 
aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

§52 Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní 
orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou 
potřebné ke zjištění stavu věci. 

§ 62 odst. 1 Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 
50000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez 
omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, nebo navzdory 
předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední 
osoby. 

§ 63 odst. 1 Toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo 
ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po 
předchozím upozornění vykázat z místa, kde se úkon koná. 

 



§ 79 odst. 6 Povinnost nahradit náklady řízení, které by jinak správnímu orgánu nebyly 
vznikly, může správní orgán uložit tomu, kdo jejich vznik způsobil 
porušením své povinnosti. 

 

Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 73 odst. 1 Občan je obviněným z přestupku, jakmile správní orgán učinil vůči němu 
první procesní úkon. Na takového občana se hledí, jako by byl nevinen, 
pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím. 

§ 73 odst. 2 Obviněný z přestupku má 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. 

 


