Ukládání správních trestů v případě opakovaného spáchání přestupku
V případě ukládání správních trestů napomenutí a pokuty při spáchání
přestupků podle § 5, § 7 a § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále
jen „zákon o některých přestupcích“), resp. v případech jejich opakovaného spáchání
OBPPK zastává tento právní názor:
1) Pokud je spáchán přestupek proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití
nebo proti majetku příslušnou osobou poprvé a jsou splněny zákonné podmínky
pro jeho projednání příkazem na místě, lze takové protiprávní jednání projednat
příkazem na místě a uložit správní trest napomenutí (pokud správní orgán
neshledá důvod pro uložení pokuty), neboť se jedná o aplikaci § 91 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o
přestupcích“) a zákon o některých přestupcích uložení tohoto druhu správního
trestu výslovně nevylučuje.
2) V případě opakovaného spáchání některého přestupku podle bodu 1) však zákon
o některých přestupcích stanoví horní hranici „zvýšené sazby pokuty“ (příkazem
na místě maximálně 10 000,- Kč) a uložení pokuty uvozuje slovy: „uloží se
pokuta“.
V tomto případě, podle našeho názoru, nelze použít obecné pravidlo, tedy,
že pokud zákonem není výslovně vyloučena možnost uložení napomenutí, je správní
orgán tento druh správního trestu oprávněn uložit.
Svůj právní názor opíráme o tyto skutečnosti:
- Z hlediska cílů a smyslu zákona o přestupcích a souvisejících předpisů
považujeme opakované spáchání přestupku za hrubé porušení pravidel
„společenské smlouvy“ mezi pachatelem takového opakovaného přestupku a
společností.
- Z dikce § 45 zákona o přestupcích vyplývá, že „Při ukládání napomenutí správní
orgán upozorní pachatele na důsledky protiprávního jednání, jež mu podle zákona
hrozí, pokud by se i v budoucnu dopouštěl podobného jednání.“. Jinými slovy, jde
mj. o varování/výstrahu ze strany správního orgánu, že při dalším spáchání
stejného přestupku jeho pachateli hrozí mnohem závažnější postih (výchovný účel
správního trestu).
- V souladu s § 40 písm. c) zákona o přestupcích je pak nutno na opakované
spáchání přestupku hledět jako na přitěžující okolnost.
- Přitom podle § 37 zákona o přestupcích správní orgán při určení druhu správního
trestu a jeho výměry přihlédne mj. i k přitěžujícím okolnostem.
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti a z hlediska logického výkladu
práva se zastáváme právní názor, že v případě opakovaného spáchání
zmíněných přestupků je možno příkazem na místě uložit pouze správní trest
pokuty a v tomto směru rigidně vykládat i význam slov „uloží se pokuta“.
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