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II. 

Odůvodnění 

 
 
I/ Obecná část: 
 
A/ Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
 
 
1. Důvod předložení 
 
1.1 Název: 

Vyhláška č. ……./2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví 
paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.2 Identifikace problému; cílů, kterých má být dosaženo; rizik spojených s nečinností: 

Změnu vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení 
o přestupcích, považuje Ministerstvo vnitra, a zejména obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, za nutnou již delší dobu. Cílem novely je zvýšení maximální výše paušální 
částky nákladů řízení, která může být uložena pachateli přestupku v případě, že v řízení 
o přestupku byl přibrán znalec. Ceny současných náhrad odpovídají době vzniku vyhlášky, 
tedy polovině devadesátých let, a jsou zcela neadekvátní současné výši výdajů, zejména 
za znalecké posudky v oboru toxikologie a v oboru dopravy. Cena za znalecký posudek 
mnohdy i několikanásobně převyšuje náhrady, jež lze podle vyhlášky, kterou se stanoví 
paušální částka nákladů řízení o přestupcích, uložit. 
Pokud jde o náklady řízení a jejich náhradu, platí, že v případě, že je osoba obviněná 
 z přestupku uznána vinnou, uloží správní orgán této osobě povinnost nahradit náklady řízení 
paušální částkou na základě § 79 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o přestupcích“), přičemž výše této částky je specifikována ve 
vyhlášce Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. Základní 
paušální částka podle § 1 odst. 1 této vyhlášky činí 1.000 Kč. Podle § 1 odst. 2 platí, že byl-li 
v řízení o přestupcích přibrán znalec z jiného oboru než z psychiatrie, zvyšuje se paušální 
částka o 1.500 Kč, byl-li přibrán znalec z oboru psychiatrie, zvyšuje se paušální částka o 
2.500 Kč, a bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka 
nákladů řízení činit nejvíce 6.000 Kč. 

K zadávání znaleckých posudků ve správním řízení lze uvést, že podle § 51 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) lze užít 
všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány 
nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Podle § 56 správního řádu závisí-li rozhodnutí 
na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, 
a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu, správní 
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orgán usnesením ustanoví znalce. Podle § 3 správního řádu postupuje správní orgán tak, aby 
byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 

Jak již bylo zmíněno, největší disproporce mezi náklady, které musí správní orgány v rámci 
řízení vynaložit, a možnostmi zpětné náhrady nákladů řízení podle vyhlášky č. 231/1996 Sb., 
kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, je patrná v oblasti cen 
znaleckých posudků v oboru toxikologie a v oboru dopravy.   

V souvislosti se znaleckými posudky z oboru toxikologie je navíc nutno zdůraznit, že 
správní orgán v průběhu řízení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích spáchaném pod vlivem návykové látky je vždy povinen tento 
znalecký posudek vyžádat. Otázka přibrání znalce v této věci tak nezávisí na správním 
uvážení orgánu. 
 
Správní řád, zákon o přestupcích a ani zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sice výslovně nestanoví, že by 
se musel povinně vypracovávat znalecký posudek. Znalecký posudek si správní orgán má 
vyžadovat pouze tehdy, jestliže je to nutné k naplnění výše uvedených zásad. Nicméně 
u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchaných 
pod vlivem návykové látky jsou závěry znaleckého posudku z oboru toxikologie nezbytností, 
bez které se dokazování neobejde. Dokonce již před přijetím nařízení vlády č. 41/2014 Sb. 
(viz následující text) se praxe ustálila na stanovisku, že pro určení ovlivnění řidiče návykovou 
látkou je nutné zjišťovat množství návykové látky znaleckým posudkem z oboru toxikologie. 
Pro posouzení ovlivnění řidiče konkrétní návykovou látkou se dokonce nezřídka vyžadoval 
i druhý znalecký posudek z oboru psychiatrie, čímž se finanční náročnost správního řízení 
enormně zvyšovala. 

S cílem zjednodušit, zefektivnit a zlevnit projednávání přestupků proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchaných pod vlivem návykové látky 
bylo proto přijato nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich 
limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje 
za ovlivněného takovou návykovou látkou (dále jen „nařízení vlády č. 41/2014 Sb.“). Pokud 
tedy výsledek toxikologického vyšetření ukáže hodnoty překračující hodnoty stanovené 
v nařízení vlády č. 41/2014 Sb., pak již nevyvstává potřeba pořízení znaleckého posudku 
z oboru psychiatrie pro posouzení, zda a do jaké míry byl řidič ovlivněn návykovou látkou. 
Na základě nařízení je ovlivnění návykovou látkou pro nadlimitní hodnoty presumováno.  

Pro posouzení spáchání přestupku řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky, tedy 
pro zjištění oněch hodnot nutných pro posouzení ovlivnění pachatele jinou návykovou látkou, 
je ovšem i nadále nutné provést toxikologický rozbor (analýzu krve). Tento toxikologický 
rozbor lze provést pouze znaleckým posudkem z oboru toxikologie. Bez znaleckého posudku 
se tedy dokazování před správním orgánem neobejde. Jedná se o dlouho aplikovanou praxi, 
která vychází ze závěrů ústavů soudního lékařství a shodně ze stanovisek Ministerstva 
dopravy, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. Z odborného hlediska není pochyb 
o tom, že množství návykové látky v krvi pachatele je možné zjistit pouze analýzou krevního 
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vzorku pomocí specifických chromatografických metod v kombinaci s hmotnostní 
spektrometrií prováděnou formou znaleckého toxikologického posudku. Samozřejmě taktéž 
odvolací orgány správního řízení požadují znalecký posudek v oboru toxikologie pro určení 
ovlivnění řidiče. Platí přitom, že tento znalecký posudek v rámci správního řízení zadává 
správní orgán podle § 56 správního řádu.  

Problémem je cena těchto toxikologických analýz, která činí 4.000 – 7.000 Kč na jednu 
zkoumanou látku, přičemž je nutno zdůraznit, že v praxi je mnohdy nezbytné zkoumat vzorek 
na více látek. Cena za toxikologický posudek se tak nezřídka pohybuje okolo 15 – 20.000 Kč. 
Současné znění vyhlášky přitom umožňuje správnímu orgánu zvýšit paušální částku pouze 
o 1.500 Kč, což je zcela neadekvátní. Taková disproporce mezi cenou, kterou musí správní 
orgán zaplatit za zpracování znaleckého posudku, a částkou, kterou následně může uložit 
pachateli přestupku na nákladech řízení, pak v praxi může vést správní orgány k ukládání 
vyšších pokut. Tím ale dochází k tomu, že ukládaná sankce ztrácí svou preventivní 
a represivní povahu a ve skutečnosti se stává ekonomickým nástrojem, jímž je nahrazována 
nedostatečná výše paušální částky nákladů řízení. 

Nadto není výjimkou, že samospráva z důvodu značné finanční zátěže sankčních řízení 
vedených správními orgány I. stupně vyvíjí tlak na to, aby se náklady na tato řízení dále 
nenavyšovaly. To pak může vést i k tomu, že správní orgány, např. v situaci, kdy je u řidiče 
dopravního prostředku zjištěna přítomnost účinné látky marihuany v moči v malém množství, 
oznámení o přestupku odkládají i bez toho, že by nechaly zpracovat znalecký posudek. 

Z důvodu umožnění lepšího pokrytí nákladů obcí s rozšířenou působností při provádění řízení 
o přestupcích proto považujeme změnu vyhlášky za zcela nezbytnou. 

 
Obdobná je situace i v souvislosti se znaleckými posudky v oboru dopravy, kde sice také 
není žádným právním předpisem stanovena povinnost správního orgánu vyžadovat 
pro správní řízení posudek znalce, nicméně mnohdy se dokazování bez takového posudku 
neobejde. Ceny za znalecké posudky v oboru dopravy (dopravní nehody) též několikanásobně 
převyšují stanovené paušální částky; cena se pohybuje v rozmezí 7.000 – 13.000 Kč, 
Královéhradecký kraj uvádí dokonce 15.000 Kč. Jako častý příklad lze uvést případy 
dopravních přestupků spočívajících v předjíždění vozidla odbočujícího vlevo, kdy ve většině 
případů nelze bez znaleckého posudku spolehlivě určit viníka dopravní nehody. Druhým 
typickým příkladem je řízení ve věci dopravní nehody, kde vznikla škoda jen na vozidlech 
(nikoliv na zdraví). Zde správní orgán přibírá znalce ke stanovení nehodového děje, který 
účtuje v průměru 8.000 Kč. 

 
Oslovené subjekty: 

V souvislosti s touto problematikou byli osloveni všichni ředitelé krajských úřadů s žádostí 
o sdělení jejich zkušeností a poznatků. Z jejich vyjádření vyplývá, že se shodně a jednoznačně 
staví za provedení novely vyhlášky č. 231/1996 Sb. ve smyslu zvýšení paušálních částek 
nákladů řízení o přestupcích. Konkrétní částky za provedené posudky v oboru toxikologie 
uvedly Magistrát hl. města Prahy a Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
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Magistrát hl. m. Prahy 

Paušální částka za znalecký posudek z oboru toxikologie v současné době pokrývá cca 50 % 
skutečných nákladů správního orgánu za takovýto posudek. Průměrná výše znalečného v roce 
2014 činila za posudek z oboru toxikologie cca 5.000 Kč, za posudek z oboru dopravních 
nehod cca 7.755 Kč. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje: 

Ze statistických dat vyplývá, že Magistrát města Hradce Králové platí za jeden posudek 
v oboru toxikologie v průměru 6.550 Kč. Městský úřad Vrchlabí uvádí, že za rok 2014 
vyžádal 65 znaleckých posudků z oboru toxikologie, za něž zaplatil 344.045 Kč, přičemž 
náklady uložené ve správním řízení činily 125.000 Kč. Obci tak vznikly náklady ve výši 
219.045 Kč pouze za posudky v oboru toxikologie. 

 
Oslovené krajské úřady se tedy jednoznačně shodly na novelizaci vyhlášky č. 231/1996 Sb. 
a nutnosti zvýšit paušální částky, které lze zpětně vyžadovat. Některé z nich požadují alespoň 
dvojnásobek stávající výše, obecně pak panuje shoda na nutnosti výrazného navýšení. 
Shoda panuje taktéž na nutnosti navýšení částky, o kterou lze zvýšit paušální částku 
v případech, kdy byl v řízení přibrán znalec z jakéhokoliv oboru (tedy nikoliv jen z oboru 
toxikologie, psychiatrie nebo dopravy). V současné době činí hodnota možného zvýšení, 
uvedená ve větě první § 1 odst. 2 vyhlášky č. 231/1996 Sb., 1 500 Kč, nově se navrhuje 
možnost zvýšit paušální částku o 2 500 Kč. Původní částka již neodpovídá reálným nákladům 
v současné době. 

K tomuto uvádíme příklad Pardubického kraje, kde činí roční náklady na znalecké posudky 
cca 500.000 Kč, přičemž k tíži přestupkového správního orgánu jde cca 300.000 Kč. 
I při vědomí toho, že nelze na pachatele přenášet náklady státu na důkazní řízení, 
a i při odmítnutí myšlenky „výdělečnosti“ vedení přestupkového řízení, jsme přesvědčeni, že 
takto výraznou disproporci nelze akceptovat. 

 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1 varianta č. 1 

Tato varianta spočívá ve zvýšení paušální částky uvedené § 1 odst. 2, větě první vyhlášky 
č. 231/1996 Sb., a to konkrétně z částky 1 500 Kč na částku 2 500 Kč. Dále tato varianta 
spočívá v doplnění § 1 odst. 2 věty za středníkem o znalecký posudek v oboru toxikologie 
a o znalecký posudek v oboru dopravy a zároveň ve zvýšení paušální částky z 2 500 Kč 
na částku 5 000 Kč. V návaznosti na tuto stanovenou paušální částku by rovněž došlo 
ke změně dosavadní částky v případě více znaleckých posudků z 6 000 Kč na 10 000 Kč. 

2.2 varianta č. 2 „nulová“ 

Tato varianta spočívá v ponechání současného stavu, tedy v neprovedení změny vyhlášky 
č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích. 
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Pro úplnost uvádíme, že v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení byla předložena 
rovněž varianta spočívající ve změně stávajícího znění § 1 odst. 2 vyhlášky č. 231/1996 Sb. 
v tom smyslu, že by se umožnilo správnímu orgánu uložit pachateli přestupku úhradu nákladů 
řízení ve výši skutečně vynaložených nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků; 
tedy bez rozdílu, o jaký znalecký posudek by se jednalo či jaký by byl jejich počet. Viník by 
tak plně hradil účelně vynaložené náklady v souvislosti s řízením o přestupku. 

Tato varianta, tedy varianta náhrady skutečně vynaložených nákladů, však byla v rámci 
vnitrorezortního připomínkového řízení většinově odmítnuta především z důvodu, že 
na pachatele přestupků nelze tímto způsobem přenášet veškeré náklady státu na důkazní 
řízení. Panuje shoda, že správní orgány by měly i nadále nést náklady správního řízení samy, 
samozřejmě s možností uložit náhradu nákladů řízení určitou paušální částkou a požadovat ji 
v této výši zpětně po viníkovi. Nikoliv však v plné výši. Tedy obdobně jako je tomu 
v případech trestního řízení soudního. Zásadním připomínkám oslovených míst bylo 
při vypořádání vyhověno. Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva 
vnitra tak tuto variantu dále nepředkládá. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant: 

Jedinou vhodnou variantou je varianta č. 1, na základě které sice zůstává finanční břemeno 
důkazního řízení na správním orgánu, je zde však možnost, tak jako za současného stavu, 
požadovat zpětně po viníkovi úhradu nákladů v případě přibrání znalce ve výši stanovené 
paušální částky. Ta se zvyšuje z 1 500 Kč na 2 500 Kč (§ 1 odst. 2, věta první) a v případě, že 
jde o posudky z oborů toxikologie, psychiatrie a dopravy z částky 2 500 Kč na částku 5 000 
Kč (§ 1 odst. 2, věta druhá). V případě přibrání více znalců se maximální výše paušální částky 
zvyšuje z 6 000 Kč na 10 000 Kč (§ 1 odst. 2, věta třetí). Zvýšení částek odpovídá změně 
okolností od doby účinnosti současné vyhlášky a reflektuje zvýšené náklady za znalecké 
posudky prováděné (mnohdy povinně) v přestupkovém řízení. 

Odmítnout je nutné variantu č. 2 „nulovou“, která by ponechala paušální částku v nezměněné 
výši a tedy nijak nereflektovala současný stav. 

 
3.2 Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na ostatní 
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady: 

Nepředpokládají se žádné reálné hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy 
na  ostatní veřejné rozpočty nebo na podnikatelské prostředí České republiky. Vzhledem 
k tomu, že navrhovanou změnou dochází pouze k navýšení paušální částky, kterou lze zpětně 
požadovat po viníkovi přestupků, a tedy neklade žádné nároky na veřejný rozpočet, ze kterého 
se poskytují finance na výkon přenesené působnosti, nebude mít dopad na státní rozpočet. 
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3.3 Konzultace: 

V předmětné záležitosti byli osloveni všichni ředitelé krajských úřadů a věc byla rovněž 
projednána se zástupci obcí s rozšířenou působností. Proběhlo také jednání se zástupci útvarů 
Ministerstva vnitra – odboru všeobecné správy, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
a odboru legislativy a koordinace předpisů. 
 
4. Dopady navrhované úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace, k ochraně soukromí 
a osobních údajů a korupčních rizik 

Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 
 
5. Závěrečné shrnutí: 

Nejvhodnější variantou je varianta č. 1, která naplňuje cíle uvedené v bodě 1. 2 tohoto 
odůvodnění. 
 
6. Kontakty: 
 
Osoba, která zpracovala odůvodnění: 

Mgr. et Mgr. Sylvie Reterová 
vrchní ministerský rada 
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR 
sylvie.reterova@mvcr.cz  
Tel.: 974 833 197 
 
 
B/ Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o přestupcích, k jehož 
provedení je navržena, s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními 
smlouvami a s předpisy Evropské unie 
 
Navržená právní úprava je v souladu se zákonem o přestupcích, k jehož provedení je určena. 

Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Vychází ze zásad 
uvedených v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod, zejména ze zásady 
zákonnosti (ukládání povinností jen na základě zákona) a ze zásady zákonného výkonu 
veřejné moci (zmocnění k vydání vyhlášky a její rozsah jsou dány zákonem o přestupcích). 

Navržená vyhláška není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 
vázána, ani s předpisy Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů Evropské unie, ani 
s obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
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II. Zvláštní část 
 
K článku I  
 
Finanční břemeno důkazního řízení zůstává na správním orgánu, je zde však možnost, tak 
jako za současného stavu, požadovat zpětně po viníkovi úhradu nákladů, v případě přibrání 
znalce, ve výši stanovené paušální částky. Ta se zvyšuje z 1 500 Kč na 2 500 Kč (§ 1 odst. 2 
věta první) a v případě, že jde o posudky z oborů toxikologie, psychiatrie a dopravy z částky 
2 500 Kč na částku 5 000 Kč (§ 1 odst. 2, věta druhá). V případě přibrání více znalců se 
maximální výše paušální částky zvyšuje z 6 000 Kč na 10 000 Kč (§ 1 odst. 2 věta třetí). 
Zvýšení částek odpovídá změně okolností od doby účinnosti současné vyhlášky a reflektuje 
zvýšené náklady za znalecké posudky prováděné (mnohdy povinně) v přestupkovém řízení. 

 

K článku II 

Tento článek upravuje přechodné ustanovení v tom smyslu, že náklady řízení o přestupcích 
zahájených ještě podle současného znění vyhlášky se stanoví podle současné právní úpravy, 
tedy podle vyhlášky č. 231/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
navrhované změny. 

 

K článku III 

Účinnost je navržena tak, aby změna byla realizována v co možná nejkratším termínu 
a při dodržení standardních zásad legislativního procesu. 
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