
Vážený pane předsedo,

z pověření pana ministra odpovídám na Váš dopis, jehož obsahem je návrh na změnu (novelu) 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve věci pravidel a postihů pro 

používání parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 

postiženou. Věcnou podstatu Vašeho návrhu spatřuji v tom, že podle Vašeho názoru stávající právní 

předpis zavádí nerovnost mezi subjekty práva a text zákona by měl být změněn v tom smyslu, že 

„je-li vozidlo označeno parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a neřídí ho, ani 

v něm není přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním 

postižením, dopouští se řidič - fyzická osoba přestupku pouze v případě, že zároveň čerpá či 

naplňuje některou z výhod, která je s parkovacím průkazem spojena.“

Příkladmo uvádíte skutkovou podstatu přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 11. zákona 

o silničním provozu, kterou řidič naplní porušením § 67 odst. 4 téhož zákona.

Za porušení § 67 odst. 4 zákona o silničním provozu je podle Vaší zkušenosti kontrolními

orgány považováno jednání řidiče spočívající v tom, že „vozidlo označil parkovacím průkazem pro 

osoby se zdravotním postižením mimo případ, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována 

osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením“.

K tomu uvádím, že podle § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, je stanoveno, že cit.: „přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-

li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“

Neopomenutelný materiální znak přestupku, že posuzované jednání „porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti“, bude zpravidla vždy nezbytné individuálně posoudit. 

Teprve v řádně vedeném správním řízení (řízení o přestupku) dokáže správní orgán zjistit stav 

věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a vydat meritorní rozhodnutí o přestupku. Pro takové 

řízení jsou v současné době dotčené právní předpisy formulované dostatečným způsobem, a je jen 

otázkou věcného, nikoli jen doslovného výkladu těchto právních předpisů, aby policisté, strážníci 
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obecní policie, ale zejména správní orgány obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

postupovaly v souladu s těmito právními předpisy. Vzhledem k výkladu daných ustanovení 

nepovažuji za nutné tato dotčená ustanovení bezodkladně měnit, nicméně Váš návrh vnímám jako 

podnět k případnému upřesnění předmětné skutkové podstaty přestupku v rámci dalšího 

legislativního procesu.

S pozdravem

                                                                         Mgr. Karel Bezděkovský el.podepsáno

Vážený pan
Mgr. Michal Šimůnek
předseda společnosti C-M-T
2. LF UK Praha Motol, Klinika dětské neurologie, 
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