Stanovisko k výši pokuty u příkazu na místě, přestupky
neoprávněného státní na vyhrazeném parkovišti
V souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“) lze příkazem na místě uložit pokutu
nejvýše 10 000,- Kč (2 500,- Kč v případě mladistvého, pokud není podnikatelem).
Jedná se o speciální ustanovení upravující rozpětí resp. maximální hranici pokuty,
kterou lze uložit v tomto typu zvláštního druhu řízení o uložení správním trestu.
Při ukládání správního trestu pokuty příkazem na místě strážníkem připadají v
úvahu tyto možnosti stanovení její výše:
1)
Výši pokuty uložené příkazem na místě v konkrétním případě bude správní orgán (a
tedy i obecní policie pro případ příkazu na místě) určovat podle sazby pokuty příkazu
na místě u jednotlivých skutkových podstat přestupků podle zvláštního zákona.
2)
Jestliže zvláštní zákon nestanoví výši pokuty nebo její rozpětí, kterou lze uložit
příkazem na místě, použije se hranice/rozpětí stanovená/-é přestupkovým zákonem
(viz první odstavec tohoto stanoviska).
3)
Jestliže zvláštní zákon stanoví výši pokuty nebo její rozpětí pro případ jejího uložení
v nezkráceném správním řízení, bude se od této skutečnosti odvíjet i uložení pokuty
příkazem na místě. Jedná se o dodržení zásad rovnosti účastníků řízení,
proporcionality ad., zakotvených ve správním řádu. Pokuta uložená příkazem na
místě však nikdy nepřekročí částku 10 000,- Kč.
§ 125c odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů stanoví maximální hranici pokuty ukládané příkazem na místě za porušení
§ 125c odst. 1 písm. f) bod 11. cit. zákona ve výši 2 500,- Kč. Proto se příkazem na
místě uloží správní trest pokuty v rozpětí 1,- Kč (teoreticky) až 2 500,- Kč. Částka
2 500,- Kč je tudíž, v tomto případě limitní částkou výše pokuty.
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