
 

 

 k u ložení   ke  zpracování  mater iá l u  

 na vědo mí   k přepraco vání  

 k vyř í zen í   do  programu  

 ke  zpracování  s tano viska   jednání  

 ke  zpracování  návrhu  odpovědi   Termín:  

 

Hodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti provedených v roce 2019 

odborem dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy na Úřadu městské 

části Praha 1, Praha 6 a Praha 8 – písemná část podkladů. 

 

Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení v součinnosti s oddělením 

právním a metodických činností, vykonal v roce 2019 všechny plánované kontroly výkonu 

přenesené působnosti.  

Celkem byly provedeny 3 řádné kontroly, a to na Úřadu městské části Praha 1, Praha 6 a Praha 

8. Cílem těchto kontrol bylo prověření : 

- výkonu činností svěřených kontrolovanému subjektu Statutem hlavního města Prahy při 

projednávání přestupků spáchaných porušením dopravní značky č. IP 12 „Vyhrazené 

parkoviště“ a IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ výhradně v souvislosti s 

narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území příslušné 

městské části (§ 125e zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu), 

- výkonu činností při projednávání a rozhodování o přestupcích podle zákona č. 168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

- vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, v souvislosti s kontrolovanou agendou,  

- vyřizování stížností podle ust.  § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, v souvislosti s kontrolovanou agendou. 

- administrativního vedení, evidence, náležitostí a uložení spisové dokumentace. 

Oblast rozhodování o přestupcích: 

V rámci uskutečněných kontrol byly zjištěny celkem 2 (dva) nedostatky v postupech 

kontrolovaných, které si ze strany kontrolujícího vyžádaly postup dle § 19  zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen „kontrolní řád“). 

Nedostatky vyžadující postup podle článku 13. Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města 

Prahy č. 16/2007 zjištěny nebyly. Při kontrolách bylo zkontrolováno celkem 148 spisů, 

zjištěno bylo celkem 355 nedostatků. 

Nejzávažnější nedostatek byl shledán na Úřadu městské části Praha 8 kde bylo zjištěno, že u 

případů objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla s nímž došlo ke spáchání přestupku není 

respektována zákonná povinnost kontrolovaného úřadu  zajistit vracení určených částek 

uhrazených provozovateli vozidel po dni splatnosti (§ 125h odst. 7 z.č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu, ve znění p.p.). Ze strany Úřadu městské části Praha 8 nebyla odboru DSC doposud  

podána zpráva o  odstranění zjištěných závad a o přijatých opatřeních (lhůta uplyne dnem 

21.12.2019).  Z tohoto důvodu bude  nejpozději do poloviny ledna 2020 zaslána tajemníkovi 

Úřadu MČ Praha 8 písemná výzva k podání zprávy. 

Nesprávný postup v postupech všech kontrolovaných správních orgánů byl shledán 

v neprovádění lustrace konkrétních podezřelých fyzických osob ze spáchání přestupku 

v příslušném registru řidičů. Tento postup je však zapříčiněn absencí příslušných oprávnění 

k přístupu do registru řidičů, a to v důsledku odmítavého stanoviska Ministerstva dopravy udělit 

právo přístupu i Úřadům městských částí Praha 1-22. Na druhou stranu bylo ale zjištěno 

neplnění oznamovací povinnosti o pravomocném uložení trestu za spáchaný přestupek  

konkrétní fyzickou osobou příslušnému registru řidičů ze strany všech kontrolovaných správních 

orgánů (§ 120 odst. 2 z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu). 

Další nedostatky, které byly kontrolami zjištěny mají vztah převážně ke správnímu řádu a u 

všech kontrolovaných se jedná zejména o : 



- nedostatky při doručování písemností (§ 19 a násl. SŘ), 

- nedostatky v dokazování (§ 50 a násl. SŘ) 

- nedostatky při odůvodnění vydaných příkazů a rozhodnutí ( § 68 SŘ), 

- nedostatky při slučování věcí do společného řízení ( § 88 z.č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), 

Výkon kontrolovaných činností v oblasti rozhodování o přestupcích se odbor dopravněsprávních 

činností Magistrátu hl.m. Prahy snaží zlepšit pořádáním společných metodických zaměstnání pro 

dotčená pracoviště všech Úřadů městských částí Praha 1-22, ale také individuálním 

zodpovídáním dotazů správních orgánů prvního stupně jak přímo při prováděných kontrolách, 

tak i při jednotlivě dohodnutých konzultacích. V neposlední řadě poskytuje odbor vysvětlování 

dané problematiky také z titulu nejblíže vyššího nadřízeného správního orgánu v rámci 

prováděných odvolacích řízení. 

 

Oblast InfZ: 

 

V oblasti vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

v souvislosti s kontrolovanou agendou dopravně správních činností nebyly shledány žádné 

závažnější nedostatky, které by si vyžádaly postup dle § 19  zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen „kontrolní řád“) nebo postup podle 

článku 13. Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 16/2007.  

 

 

 

 

Zpracováno dne 5.12.2019 

 
 

 


