Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru

Objektívna zodpovednosť
Realizácia porušenia zákazu zastavenia a
státia vozidiel obcou, obecnou políciou

Dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon,
ktorým sa okrem iného do zákona č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke
zavádza možnosť pre obce riešiť tzv.
objektívnou zodpovednosťou držiteľa
vozidla za dodržiavanie taxatívne
stanovených pravidiel cestnej
premávky vozidlom, ktoré
prevádzkuje.
 Zákon č. 146/2021 Z. z. nadobudol

účinnosť dňa 1. mája 2021.

ZODPOVEDNOSŤ za porušenie pravidiel cestnej premávky

DRŽITEĽ VOZIDLA

VODIČ

Správny delikt držiteľa vozidla

Priestupok proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Rozkazné konanie

Blokové konanie – SVOP (oznámenie)

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ

SUBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ

Osoba zodpovedná

držiteľ vozidla

vodič

Konanie na mieste

Vodič nie je riešený na mieste

Vodič je riešený na mieste

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno, zaplatiť len 2/3 pokuty

Nie

Zistenie vodiča
Zaznamenanie skutku
do karty vodiča
Možnosť zaplatenia
nižšej pokuty
Sadzobník pokút

do 15 dní od doručenia rozkazu

Absolútne nemenný

Relatívne nemenný,
prihliada sa na konkrétny prípad

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ
Účel zavádzania
- rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v
rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla;
- Policajný zbor nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej
premávke a na strane druhej značné množstvo obcí (predovšetkým okresných a krajských miest) v poslednom období
začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenie,
avšak nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti
(vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla je príliš časovo, personálne a finančne nákladné, často bez
žiaduceho výsledku);
- Je teda potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností a tak zabezpečiť, aby
pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia
alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce;
- Obyvatelia jednotlivých obcí tým, že obce budú účinne (jednoduchšie, rýchlejšie, hospodárnejšie, elektronicky – oproti
vyvodzovaniu subjektívnej zodpovednosti vodiča) bojovať s porušovateľmi pravidiel cestnej premávky (prostredníctvom
držiteľov vozidiel), tak získajú vyššiu mieru komfortnosti a bezpečnosti na cestách v obci;
- protikorupčné opatrenie;
- jednoduchšie preukazovanie porušení, ak vodič nemohol byť na mieste vyriešený.

Výhody
- objektívnosť - detekované porušenie pravidiel cestnej premávky bez ohľadu na postavenie, sociálne pomery,
zamestnanie, príslušnosť k etniku vodiča alebo držiteľa vozidla;
- efektívnejšie, rýchlejšie a hospodárnejšie konanie o protiprávnom skutku;
- individuálna i generálna prevencia prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestách;
- zlepšenie vymáhateľnosti právoplatne uloženej pokuty.
Nevýhodou zo strany občanov by sa mohol javiť nesúhlas s „trestaním nevinných osôb“ – držiteľov vozidiel; vo veľkej
miere sa však jedná o generalizovanie a skresľovanie problému a jeho príčiny, a to porušenia pravidla cestnej premávky.

Rozsah pôsobnosti – okruh porušení
§ 139a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán
Policajného zboru alebo obec uloží pokutu
 a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol
porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu
so zdravotným postihnutím,
 b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v
písmene a).

§ 6a Povinnosti držiteľa vozidla
Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla
boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú
e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo
zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného
zariadenia.

Rozsah pôsobnosti – okruh porušení
§ 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
c) na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“
na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a
končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a
5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a
priľahlé nástupište,
g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných
pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,
i) na vnútornom jazdnom pruhu,
j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,
k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,
l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto
čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
m) na moste,
n) pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
p) na električkovom koľajovom páse,
q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
r) na kruhovom objazde,
s) na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m,
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel;
osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.
(2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané
zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia.

Rozsah pôsobnosti – okruh porušení
zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo
dopravného zariadenia.
 Podľa vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
 resp. vo vzťahu k dopravným značkám a dopravným zariadeniam

umiestneným do 31. marca 2020, ktoré ostávajú v platnosti s
významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek a
dopravných zariadení podľa vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. s
odchýlkami uvedenými v § 30 ods. 2 až 4 vyhlášky č. 30/2020 Z. z.
§ 30 ods. 2 vyhlášky do 31. marca 2022
e) pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch
strán čiary,
f) pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán
čiary.

Rozsah pôsobnosti – súbeh porušení
Ne bis in idem
= nemožnosť sankcionovania za jedno porušenie pravidiel cestnej premávky aj vodiča (subjektívna zodpovednosť)
aj prostredníctvom držiteľa vozidla (objektívna zodpovednosť)
§ 139e zákona č. 8/2009 Z. z.

(1) Konanie podľa osobitného predpisu o skutku vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinnosti držiteľom
vozidla podľa § 6a, nemožno začať alebo v už začatom konaní pokračovať počas konania o správnom delikte držiteľa
vozidla za porušenie povinnosti podľa § 6a; to neplatí, ak je konanie prerušené podľa § 139d ods. 7.

= ak je doručený rozkaz o uložení pokuty za správny delikt nemožno za porušenie pravidiel riešiť
vodiča v subjektívnej zodpovednosti (okrem prípadu podaného odporu z dôvodu označenia vodiča) –
prednosť objektívnej zodpovednosti (lebo toto konanie je v tomto okamihu už začaté)
(2) Ak je totožnosť vodiča motorového vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom delikte držiteľa
vozidla, konanie vodiča sa prejedná podľa osobitného predpisu; konanie o správnom delikte držiteľa vozidla nie je v
tomto prípade prípustné.

= ak na mieste dokumentovania alebo až do doručenia rozkazu o uložení pokuty za správny delikt je
zistený vodič, ktorý pravidlá cestnej premávky porušil, o delikte držiteľa nemožno konať – prednosť
subjektívnej zodpovednosti vodiča
(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt držiteľa vozidla,
nemožno začať konanie podľa osobitného predpisu za porušenie pravidiel cestnej premávky, ku ktorému došlo v dôsledku
porušenia povinností podľa § 6a; ak také konanie už bolo začaté, príslušný orgán konanie zastaví.

= ak bolo právoplatne rozhodnuté o uložení pokuty za delikt držiteľa vozidla, konanie o porušení
pravidiel cestnej premávky je nemožné.

priestupok

správny delikt

Doručenie rozkazu

Parkovací delikt = trváci delikt
Ne bis in idem
= nemožnosť sankcionovania za jedno porušenie pravidiel cestnej premávky dvakrát
Porušenia pravidiel cestnej premávky v súvislosti s nerešpektovaním zákazu zastavenia a/alebo státia sú
špecifické dĺžkou ich trvania. Vo všeobecnosti správny delikt môže byť spáchaný v krátkom časovom
období (napríklad prejazd cez železničné priecestie) alebo si spáchanie deliktu vyžiada dlhšiu dobu
(napríklad zastavenie a/alebo státie). Dobou spáchania správneho deliktu sa rozumie celé časové obdobie,
v ktorom bol delikt uskutočnený. Správne delikty, ktoré trvajú dlhšiu dobu, sú hromadné, trváce, alebo ide
o pokračovanie v delikte.
Trváci delikt je taký, ktorým osoba vyvolá protiprávny stav a ten potom udržiava alebo len udržiavanie
protiprávneho stavu, pričom nie je potrebné jeho vyvolanie; posudzuje sa vždy ako jedno konanie, aj keby
protiprávny stav trval akokoľvek dlho. K ukončeniu protiprávneho stavu dochádza právoplatnosťou
rozhodnutia (napríklad rozkazu o uložení pokuty) alebo okamihom, keď osoba ukončí protiprávny stav
(napr. vozidlo opustí miesto protiprávneho zastavenia a státia).
Ďalším správnym deliktom je potom opätovne uskutočňovaná jedna a tá istá skutková podstata (napríklad
opätovné zastavenie a státie vozidla v mieste, kde je to zakázané) alebo neodstránenie protiprávneho stavu
(vozidla z miesta, kde stálo) po doručení rozkazu (analógia k § 122 ods. 13 Trestného zákona), pri
zachovaní totožnosti skutku.
Rozhodujúce pre posúdenie možnosti vyvodzovania zodpovednosti sú teda skutočnosti, či vozidlo bolo
premiestnené alebo či bol rozkaz o uložení pokuty doručený držiteľovi vozidla. Ak vozidlo stojí
dlhodobejšie, nemožno opätovne vydať rozkaz o uložení pokuty, kým nie je predchádzajúci rozkaz
doručený držiteľovi vozidla. V prípade podania odporu proti rozkazu z dôvodu nedodržania uvedeného
pravidla, je potrebné konanie o neskoršom správnom delikte zastaviť (§ 139d ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z.
s odkazom na § 139c ods. 1 písm. c) citovaného zákona), nakoľko by bola porušená zásada ne bis in idem.

Držiteľ vozidla
Na účely zákona č. 8/2009 Z. z. sa držiteľom vozidla rozumie osoba zapísaná v osvedčení o
evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o
evidencii vydanom v cudzine (§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.).
= vždy osoba aktuálna v čase spáchania skutku!
Spôsob získania informácií z evidencie vozidiel (§ 113 zákona č. 8/2009 Z. z.):
- obecnej polícii v súvislosti s plnením úloh ustanovených zákonom diaľkovým
nepretržitým a priamym prístupom (po predchádzajúcej dohode) – z dôvodu krátkej
legisvakačnej lehoty aktuálne údaje,
- orgánu územnej samosprávy v rozsahu pôsobnosti (ak má obec zriadenú obecnú políciu
prosím uprednostnite hore uvedený spôsob, ktorý je tak pre obec, ako aj orgán PZ
hospodárnejší, rýchlejší, efektívnejší) – v súčasnosti sa v súvislosti s rozšírením
právomocí obcí riešiť parkovacie delikty prostredníctvom objektívnej zodpovednosti
pripravuje zjednodušený prístup obce do evidencie vozidiel; z dôvodu extrémne krátkej
legisvakačnej lehoty nie je možné zabezpečiť tento zjednodušený prístup od 1. mája 2021.
Okamžite po zavedení novej služby, budeme na stránke https://www.minv.sk/?objektivnazodpovednost informovať o možnostiach jej využitia. Prosím sledujte stránku.
- Evidencia vozidiel neobsahuje údaje o niektorých vozidlách, napr. MO, MV SR, hasičské
jednotky, SIS (§ 136 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) = evidencia nevráti údaj o vozidle a jeho
držiteľovi (zadaným kritériám nevyhovuje žiaden záznam). Vozidlá plnia osobitné činnosti.

Držiteľ vozidla

Vozidlá evidované mimo SR
Podľa článku 2 smernice EP a Rady (EU) 2015/413, ktorou sa
uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch
súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky sa táto neuplatňuje
na parkovacie delikty. Nakoľko nie je možné zistiť držiteľa
vozidla ani toho, ktorý je evidovaný v krajinách Európskej únie,
je možné v rámci uplatnenia inštitútu objektívnej zodpovednosti
držiteľa vozidla realizovať parkovacie delikty len vo vzťahu k
vozidlám evidovaným v Slovenskej republike.

= uplatňovať len na vozidlá evidované v SR

Držiteľ vozidla – špecifické okruhy držiteľov
Parkovací preukaz
§ 44 zákona č. 8/2009 Z. z.
(7) Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa § 44 ods. 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím
preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto
vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny;
pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť
pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

Výnimky
§ 140 zákona č. 8/2009 Z. z.
(1) V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky,
môže sa povoliť výnimka z
b) z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s dopravným
obmedzením, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu.
(2) Výnimku podľa odseku 1 povoľuje orgán PZ; ak takáto výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju MV SR.
(3) MV SR môže za podmienok podľa odseku 1 vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou na celé územie SR.
(6) Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste. Povolenie výnimky
možno zrušiť, ak sa výnimka používa v rozpore s určenými podmienkami, ak odpadol dôvod, na ktorý bola povolená,
ak sa skončila jej platnosť, alebo ak je to potrebné z dôvodu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.

= existencia výnimky na danú situáciu znamená, že k porušeniu daného pravidla cestnej premávky
nedôjde, preto jeho sankcionovanie je nedôvodné; ak bol dôkaz vyhotovený a ešte sa konanie nezačalo,
toto sa odloží podľa § 139c ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z., resp. po začatí (najčastejšie po podaní
odporu) sa toto zastaví.

Držiteľ vozidla – špecifické okruhy držiteľov
Podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. bola vydaná aj
všeobecná (generálna) výnimka z dopravnej značky označujúcej
zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s
dopravným obmedzením, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú
zónu pre služobné motorové vozidlá označené s príslušnosťou k
- Hasičskému a záchrannému zboru a ostatným hasičským
jednotkám, a sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
- Záchrannej službe, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo
majetku,
- Policajnému zboru.

Podľa § 139c ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. sa vec odloží aj
vtedy ak ide o vozidlo podľa § 16 ods. 8
§ 16 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z.
(8) Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 6 nie
sú povinní dodržiavať vodiči vozidiel ozbrojených síl,
ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov,
Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej
informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh,
ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej
informačnej služby.
= existencia výnimky na danú situáciu znamená, že k porušeniu daného pravidla cestnej premávky nedôjde,
preto jeho sankcionovanie je nedôvodné, konanie sa odloží podľa § 139c ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.,
resp. po podaní odporu sa toto zastaví.

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ
Zisťovanie porušenia pravidla cestnej premávky

Zisťovanie
porušenia
pravidla
cestnej
premávky

Vydanie
rozkazu

Podanie
odporu

Pôsobnosť – zisťovanie deliktov
 dokumentovanie skutkov

= realizuje obec alebo obec prostredníctvom obecnej polície
§ 139b ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. Správny delikt podľa § 139a ods.
7 možno prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými
prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.
= každý dôkaz musí byť vyhotovený v takej kvalite, ktorá zabezpečí
okamžitý záver, že skutok sa stal, skutok sa neobjasňuje
= výnimky z niektorých dopravných značiek je vyhotovená ako listina vo
formáte A5, ktorú je povinný mať vodič vozidla vo vozidle na viditeľnom
mieste (resp. iné obdobné výnimky); údaje o všetkých vydaných výnimkách
nie sú momentálne úplne dostupné v elektronickej podobe.
= dokumentujúca kamera by teda mala zachytiť celé vozidlo z každej strany a
to čiastočne aj z výšky.

Pôsobnosť – zisťovanie deliktov
Dôkazný prostriedok
= porušenie pravidiel cestnej premávky je potrebné správne
zdokumentovať tak, aby z dôkazov bolo možné okamžite dospieť k
záveru, že skutok sa stal;
= najmä pri parkovacích deliktoch je potrebné veľakrát zadokumentovať
nielen miesto státia vozidla, ale aj dopravnú značku, ktorá zakazuje
vodičovi stáť na danom mieste, ako aj cesty, ktorými na dané miesto
mohol vodič vojsť (celková situačná snímka, detailná snímka);
= objektívna zodpovednosť je založená na princípe neobjasňovania
skutku, ale len jeho zdokumentovania = nesprávna metodika ohliadky
miesta porušenia pravidiel cestnej premávky môže zmariť celé konanie
o delikte (pracne doobjasňovať v konaní o priestupku).

Pôsobnosť – zisťovanie deliktov
Dokumentovanie
Dokumentujúca osoba získava podklady potrebné na rozhodnutie obce
alebo obce prostredníctvom obecnej polície; podkladmi sú najmä:
a) fotodokumentácia alebo videozáznam o porušení povinnosti držiteľa vozidla a
b) údaje o skutku a vozidle, ktorým bola povinnosť držiteľa vozidla porušená.

V konaní o správnom delikte pri konaní obce sa ako podklad nepoužije
dôkaz, ak bol zaznamenaný inými, než technickými prostriedkami, ktoré
využíva alebo používa obec alebo obecná polícia. Takýto podklad sa
postúpi ako podnet na konanie podľa osobitného predpisu príslušnému
orgánu, najčastejšie na konanie o priestupku.

Pôsobnosť – zisťovanie deliktov
Dokumentovanie
§ 139c zákona č. 8/2009 Z. z.
(1) Orgán Policajného zboru alebo obec vec odloží, ak
 a) nemožno zistiť držiteľa vozidla alebo osoba držiteľa bola nesprávne určená,
 b) držiteľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
 c) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie pravidiel cestnej premávky,
 d) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 6a zanikla,
 e) bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a odcudzené motorové vozidlo alebo

bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom,
 f) bola totožnosť vodiča zistená podľa § 139e ods. 2,
 g) ide o vozidlo podľa § 16 ods. 8.

(2) Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa držiteľ vozidla
neupovedomuje; to neplatí, ak ide o odloženie veci podľa odseku 1 písm. g).
Pozn. Na odloženie veci sa nevzťahuje správny poriadok
(§ 141 ods. 6 písm. o) zákona č. 8/2009 Z. z.)

Pôsobnosť – zisťovanie deliktov
Prejednávanie správnych deliktov držiteľa vozidla
Vodič MV

Držiteľ MV

Správny orgán

Exekútor

priradenie údajov k vyhotovenej dokumentácie z
informačných systémov PZ
Zisťovanie
podkladov k
skutku

Priestupok

Je dôkaz
použiteľný?

nie

KONIEC: Odloženie
správneho deliktu
záznamom

nestotožnený

KONIEC: Odloženie
správneho deliktu
záznamom

áno
Dohľadaný v
evidencii
EČV?

áno

Upovedomenie
ak je to VRZ
(držiteľovi)
alebo výsady
(MZV SR)

Rozhodnúť o
správnom
delikte?

nie

KONIEC: Odloženie
správneho deliktu
záznamom

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ
– Vydanie rozhodnutia

Zisťovanie
porušenia
pravidla
cestnej
premávky

Vydanie
rozkazu

Podanie
odporu

Prejednávanie správnych deliktov držiteľa vozidla
Vodič MV

Držiteľ MV

Správny orgán

Exekútor

Rozhodnúť o
správnom
delikte?
áno

ROZKAZ
Poučenia zaplatiť pokutu
(⅔) / podať
odpor

Pokuta (⅔) /
podá odpor
(plná sadzba)

zaplatí pokutu ⅔ sadzby
nezaplatí alebo zaplatí po lehote 15 dní
podá odpor

Upovedomenie
o odmietnutí
odporu

KONIEC:
(odmietnutie
odporu)

Dôvody na odmietnutie odporu

Skúmanie
dôvodov
odporu
Iné dôvody
Zrušenie
rozkazu

KONIEC: zaplatené
Exekúcia
(celej sumy
alebo 1/3)

Pôsobnosť - prejednávanie deliktov

 vydávanie rozkazov = realizuje obec alebo obec

prostredníctvom obecnej polície
 konanie o podanom odpore = realizuje obec alebo obec

prostredníctvom obecnej polície
 odvolací správny orgán = miestne príslušný krajský

dopravný inšpektorát krajského
riaditeľstva Policajného zboru

prejednávanie deliktov
§ 139d ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. ak orgán Policajného zboru zistí porušenie
povinnosti podľa § 6a alebo ak obec zistí porušenie podľa § 6a písm. e) a nie je
dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydajú rozkaz o
uložení pokuty. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie
je uvedené inak.

Spolu s rozkazom sa držiteľovi vozidla zašle aj dôkaz o porušení povinnosti podľa §
6a alebo spôsob, ktorým sa držiteľ vozidla môže oboznámiť s dôkazom o spáchaní
správneho deliktu držiteľa vozidla.
Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie, rozkaz sa
zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo evidované; rozkaz,
ktorý sa ani po opakovanom doručení nepodarilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, sa dňom
vrátenia nedoručenej zásielky orgánu Policajného zboru považuje za nevydaný.

Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

Pôsobnosť - prejednávanie deliktov
Rozkaz o uložení pokuty
Ak nie je dôvod na odloženie veci obec alebo obec prostredníctvom obecnej polície
vydá na základe získaných dôkazov rozkaz o uložení pokuty.
Možný vzor šablóny takéhoto rozkazu
https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost.

je

k

dispozícii

na

stránke

Súčasťou každého rozkazu musí byť vždy aj dôkaz o porušení (priložiť fotografiu,
videozáznam na nosiči) alebo spôsob, ako sa s ním možno oboznámiť.
Ak je držiteľom vozidla právnická osoba, účastníkom konania a teda osobou, ktorej sa
písomnosti adresujú, je vždy právnická osoba ako celok, nie jej štatutárny zástupca!
Pri nejednoznačnosti údajov o právnickej osobe je možné tieto overiť v obchodnom
registri, k dispozícii je aj živnostenský register.
Odporúčame pre možnosť kontroly zo strany držiteľa vozidla uvádzať na svojich
internetových stránkach – na dostupnom mieste – oficiálny účet na platbu pokuty, aby
bol porovnateľný s účtom v doručenom rozkaze.

Rozkaz o uložení pokuty

prejednávanie deliktov - DORUČOVANIE
§ 25a správneho poriadku
Na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe
výkonu verejnej moci.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
§ 17 (1) Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa
tohto zákona, ... s výnimkami ústneho prejavu vôle, miestneho zisťovania, nazeranie do
spisov a pod.
§ 32 (1) Uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická
úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta.
(2) Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická
úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po
dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.
(5) Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za
doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom,
hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym
uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa
adresát o tom nedozvedel,

prejednávanie deliktov - DORUČOVANIE
§ 24 správneho poriadku
(1) Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania, sa doručujú do vlastných
rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.
(2) Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v
mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť
príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný,
doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak
si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za
doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom
nedozvedel.
(3) Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie
odoprelo; na to musí doručovateľ adresáta upozorniť.
(4) Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka
alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi.

prejednávanie deliktov - DORUČOVANIE
§ 25 správneho poriadku
(1) Písomnosti určené do vlastných rúk adresované orgánom a právnickým osobám sa doručujú ich
zamestnancom povereným prijímať písomnosti. Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomností, doručí
sa písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať.

(2) Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je
známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom
je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za
doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten,
kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
(3) Ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani
na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a
jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej
zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie.
(4) Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, pošta adresátovi oznámi príchod
zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží do poštového priečinku. Ak si
adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok, pošta tieto zásielky
neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát
nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj
keď sa adresát o uložení nedozvedel.

(5) Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená
do vlastných rúk sa doručuje iba tomu zástupcovi. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú
na toto doručovanie. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje
sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.

Rozkaz o uložení pokuty

§ 18 ods. 1 správneho poriadku
Konanie o správnom delikte (ako konanie na podnet
správneho orgánu) je začaté dňom vykonania
prvého úkonu voči držiteľovi vozidla
= dňom doručenia rozkazu

Odloženie / zastavenie konania
lehoty

Rozkaz o uložení pokuty
Rozkaz je
Platný – vydaný
Doručený – oznámenie rozkazu - konanie je začaté
Právoplatný – do 15 dní od doručenia nepodá odpor
Vykonateľný – do 15 dní od právoplatnosti
Právoplatnosť, vykonateľnosť
§ 12 ods. 7 vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry
orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v z.n.p.:
Ak sa má k neelektronickému registratúrnemu záznamu alebo listinnému rovnopisu pripojiť
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti, pôvodca ju pripája odtlačkom pečiatky na prvú stranu
písomného vyhotovenia registratúrneho záznamu, spravidla do ľavého horného rohu. Doložka
právoplatnosti a vykonateľnosti obsahuje číslo rozhodnutia, ku ktorému sa pripája a dátum
nadobudnutia právoplatnosti alebo dátum nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia. Doložku
právoplatnosti a vykonateľnosti podpíše zamestnanec správneho orgánu, ktorý ju pripojil a uvedie
deň, v ktorom tak urobil.
Pripájanie doložky právoplatnosti a doložky vykonateľnosti k elektronickému registratúrnemu
záznamu upravuje osobitný predpis. Elektronický registratúrny záznam odosielaný adresátovi po
vyznačení právoplatnosti alebo vykonateľnosti sa nepovažuje za nový elektronický registratúrny
záznam. Elektronický formulár doložky právoplatnosti a elektronický formulár doložky
vykonateľnosti je zverejnený v module elektronických formulárov na ústrednom portáli verejnej
správy.

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ
Odpor proti rozkazu

Oznámenie vodiča
= Konanie o priestupku
Zisťovanie
porušenia
pravidla
cestnej
premávky

Vydanie
rozkazu

Odpor

Iný dôvod
= Konanie o správnom
delikte držiteľa vozidla

Prejednávanie správnych deliktov držiteľa vozidla
Vodič MV

Držiteľ MV

Správny orgán

Exekútor

Trovy konania
30 €

Iné dôvody

Zrušenie
rozkazu

Pokračovanie
konania o
správnom
delikte

Rozhodnutie o
prerušení
konania o SD

Prevádzkovateľ
oznámil vodiča

Začatie
štandardného
konania o
priestupku

Rozhodnutie o
zastavení
konania o SD

Zastavenie
konania o SD

výsledok
konania

Vodič je priestupca

Vodič nie je priestupca

Nevýhodné riešenie
= subjektívna zodpovednosť

Výhodné riešenie
= objektívna zodpovednosti

Skutok bude zaznamenaný do karty vodiča

Skutok sa neeviduje na kartu vodiča

Čas strávený pri riešení priestupku na mieste, pri
nezastihnutí vodiča, aj pri predvolaní na políciu.

Nemožnosť zaplatenia nižšej pokuty

Nehrozia žiadne následky
Zaplatením pokuty sa konanie končí

Prejednávanie deliktov – odmietnutie odporu
§ 139d zákona č. 8/2009 Z. z.
(2) Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu
orgánu, ktorý rozkaz vydal.
(3) Orgán Policajného zboru alebo obec odmietne odpor, ak
a) neobsahuje predpísané náležitosti,
b) bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,
c) bola pokuta už uhradená.
(4) O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.

Ak účastník konania podal proti rozkazu v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor, správny orgán
zisťuje, či nie je dôvod na jeho odmietnutie. O odmietnutí odporu sa registratúrnym záznamom
upovedomí účastník konania s uvedením dôvodov. Deň doručenia upovedomenia o odmietnutí odporu sa
vyznačí ako deň právoplatnosti rozkazu (§ 139d ods. 9 zákona č. 8/2009 Z. z.).
Upovedomenie nemá formu ani obsah rozhodnutia, jedná sa o registratúrny záznam, s textom napríklad:
Upovedomujeme Vás, že OBEC XY ako orgán príslušný podľa § 139d ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení
Vami podaného odporu proti rozkazu o uložení pokuty, č. .............., zo dňa ........... odpor odmieta,
nakoľko zistil dôvody na odmietnutie odporu podľa § 139d ods. 3 písm. ...... ) citovaného zákona,
nakoľko odpor ......... (citácia zo zákona a jednoduché odôvodnenie).
Súčasne Vás upovedomujeme o tom, že odmietnutie odporu nevyvoláva účinky zrušenia rozkazu a teda
nespôsobuje prekážku nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozkazu o uložení pokuty. Rozkaz o
uložení pokuty nadobudne právoplatnosť dňom doručenia tohto upovedomenia.

Prejednávanie deliktov – vyhodnotenie odporu
§ 139d zákona č. 8/2009 Z. z.
(5) Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa

Všeobecný dôvod
(5) ... ak ide o rozkaz vydaný
obcou, v konaní o správnom
delikte držiteľa vozidla
pokračuje obec, ak v odseku 6
alebo 7 nie je ustanovené inak.
(6) Ak po podaní odporu orgán
Policajného zboru podľa odseku
1, príslušný orgán Policajného
zboru alebo obec zistí dôvody
podľa § 139c ods. 1, konanie
zastaví. Proti rozhodnutiu o
zastavení konania nie je prípustné
odvolanie.

rozkaz zrušuje

Udanie vodiča
(7) Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje
o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové
vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu
pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo
obec konanie o správnom delikte držiteľa vozidla preruší
a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu.71a)
Ak v konaní podľa osobitného predpisu71a) príslušný orgán
v lehote ustanovenej osobitným predpisom71a) zistí, že nie
je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok
spáchala konkrétna osoba, skutok nemožno prejednať,
skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o
ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci
nerozhodne podľa osobitného predpisu,71a) vec postúpi
orgánu Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obci, ktorí
pokračujú v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla;
inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec
konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti
rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

Prejednávanie deliktov – vyhodnotenie odporu
Po podaní odporu, ktorý nebol odmietnutý je potrebné skúmať, či sú dôvody na pokračovanie v konaní.
Ak sa zistí, že
a) sú dôvody na odloženie veci, konanie o správnom delikte sa zastaví rozhodnutím; konanie o
správnom delikte sa zastaví aj v prípade zistenia iných dôvodov podľa § 30 ods. 1 správneho poriadku,
b) sú dôvody na pokračovanie v konaní o správnom delikte, pokračuje v začatom konaní o správnom
delikte,
c) účastník konania o správnom delikte uviedol údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol
motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky v predpísanom rozsahu, konanie o
správnom delikte preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu (najčastejšie na konanie
o priestupku, iným konaním môže byť napr. disciplinárne – policajt, vojak, colník, ZVJS, SIS, NBÚ)

Problémy z praxe:
Odpor, v ktorom držiteľ vozidla uviedol
1. ako vodiča vozidla sám seba, je tiež odporom, ktorý zrušuje rozkaz a správny orgán postupuje podľa
hore uvedeného písm. c),
2. iné dôvody ako označenie vodiča vozidla, napríklad nesprávne rozpoznané evidenčné číslo vozidla,
pochybnosti pri určení osoby držiteľa vozidla, je tiež odporom, ktorý zrušuje rozkaz a správny orgán
pokračuje v konaní podľa hore uvedeného písm. b).
Ak držiteľ vozidla oznámi požadované údaje o vodičovi, avšak v podaní, ktoré nemožno vyhodnotiť ako
riadne a včas podaný odpor, toto podanie nevyvoláva účinky možnosti postúpenia veci na prejednanie
skutku vodiča (jedná sa o mimoriadny opravný prostriedok – mimo odvolacie konanie, obnova konania).
Ak držiteľ vozidla oznámi požadované údaje o viacerých vodičoch, poverený policajt vyzve (§ 19 ods. 3
správneho poriadku) držiteľa na oznámenie jedného vodiča vozidla, určí mu lehotu na odstránenie
nedostatku a poučí ho, že inak konanie zastaví.

Prejednávanie deliktov – všeobecný dôvod odporu
(napríklad nesprávne zistený skutok, nesprávne prečítané ev. č.)
Ak sa po podaní odporu, ktorý nebol odmietnutý zistí, že nie je dôvod na zastavenie konania a
odpor bol podaný z iného dôvodu ako označenie vodiča a teda sú tu dôvody na pokračovanie v
konaní o správnom delikte, pokračuje sa v konaní o správnom delikte. Ak to vyžaduje povaha veci,
najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, pokračuje sa v konaní o správnom delikte nariadením
ústneho pojednávania; inak sa umožní účastníkovi konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol
vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie (§ 33 ods. 2
správneho poriadku); o čom musí byť upovedomený registratúrnym záznamom s určením primeranej
lehoty na vyjadrenie sa.
Ak je na základe konania spoľahlivo zistený a objasnený skutočný stav veci, po prihliadnutí na
vyjadrenie účastníka konania alebo z ústneho pojednávania o správnom delikte, sa vydá rozhodnutie o
správnom delikte (s náležitosťami podľa § 46 a 47 správneho poriadku), inak konanie zastaví.
Rozhodnutím o uložení pokuty sa ukladá aj povinnosť účastníkovi konania uhradiť štátu trovy
spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur, a to aj vtedy, ak sa nevykonalo ústne
pojednávanie. Od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania možno upustiť celkom alebo čiastočne
vtedy, ak sú na to osobitné dôvody, napríklad fyzická osoba preukázateľne poberá podporu v
nezamestnanosti, je dôchodcom, invalidom, mladistvým alebo právnická osoba bola zrušená, vstúpila
do likvidácie, bol vyhlásený konkurz alebo zavedená nútená správa. Konkrétne dôvody upustenia sa
vždy uvedú v odôvodnení rozhodnutia.
Proti rozhodnutiu o správnom delikte je prípustné odvolanie, o čom je účastník konania poučený
v rozhodnutí. Odvolacím orgánom je miestne príslušný krajský dopravný inšpektorát krajského
riaditeľstva Policajného zboru. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

Prejednávanie deliktov – uvedenie vodiča
§ 139d ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase
porušenia pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec konanie o
správnom delikte držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu.71a) Ak v konaní podľa osobitného predpisu71a) príslušný orgán v lehote
ustanovenej osobitným predpisom71a) zistí, že nie je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, skutok nemožno prejednať, skutok
nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne podľa osobitného predpisu,71a) vec postúpi orgánu
Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obci, ktorí pokračujú v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec
konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

Ak držiteľ vozidla uviedol požadovaný rozsah údajov o vodičovi, je v konaní o správnom
delikte potrebné:
1. vydať rozhodnutie o prerušení konania o správnom delikte,
2. spis postúpiť na osobitné konanie – najčastejšie na konanie o priestupku (disciplinárne)
= toto konanie o správnom delikte zatiaľ čaká (je prerušené) na výsledok osobitného konania –
lehoty v konaní o správnom delikte zatiaľ neplynú.
OSOBITNÉ KONANIE
= osobitné konanie, do ktorého bolo porušenie pravidiel vodiča postúpené, je najčastejšie
konanie o priestupku, ale môže ním byť aj disciplinárne konanie. Ak je označeným vodičom
osoba, ktorá je policajtom, vojakom, colníkom, príslušníkom ZVJS, SIS, NBÚ (alebo inou
osobou, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitného zákona,
viď § 10 zákona SNR č. 372/1990 Zb.), vec sa postúpi vecne a miestne príslušnému orgánu na
rozhodnutie. Príslušný orgán zašle do konania o správnom delikte informáciu o vybavení veci.

Prejednávanie deliktov – uvedenie vodiča
§ 139d ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase
porušenia pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec konanie o
správnom delikte držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu.71a) Ak v konaní podľa osobitného predpisu71a) príslušný orgán v lehote
ustanovenej osobitným predpisom71a) zistí, že nie je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, skutok nemožno prejednať, skutok
nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne podľa osobitného predpisu,71a) vec postúpi orgánu
Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obci, ktorí pokračujú v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec
konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

Ak je osobitným konaním konanie o priestupku vodiča
Podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. obecná polícia objasňuje priestupky okrem iného i spáchané
porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej
premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
Ak má obec zriadenú obecnú políciu, spis sa z konania o správnom delikte postúpi obecnej polícii na objasnenie
skutku (najčastejšie podanie vysvetlenia od držiteľom označeného vodiča), až po objasnení priestupku možno:
a) SVOPkou predložiť priestupok príslušnému dopravnému inšpektorátu na prejednanie, ktorý následne zašle
oznámenie o výsledku tohto konania (o rozhodnutí v merite veci);
b) ak obecná polícia v procese objasňovania priestupku dospeje k záveru, že v lehote spravidla do jedného
mesiaca odo dňa, kedy sa objasňujúci orgán o priestupku dozvedel (§ 59 ods. 4 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
NIE je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že
- skutok spáchala konkrétna osoba,
- skutok nemožno prejednať (preklúzia, vek vodiča, výsady a imunita, úmrtie vodiča),
vo veci nerozhodne (vec formálne neodloží/neuloží), ale spracuje postúpenie veci späť do konania o delikte.
Ak nemá obec zriadenú obecnú políciu, spis sa postúpi miestne príslušnému dopravnému inšpektorátu na objasňovanie.

Prejednávanie deliktov – uvedenie vodiča
§ 139d ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase
porušenia pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec konanie o
správnom delikte držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu.71a) Ak v konaní podľa osobitného predpisu71a) príslušný orgán v lehote
ustanovenej osobitným predpisom71a) zistí, že nie je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, skutok nemožno prejednať, skutok
nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne podľa osobitného predpisu,71a) vec postúpi orgánu
Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obci, ktorí pokračujú v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec
konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

Orgán, ktorý konal o protiprávnom skutku vodiča (bez rozdielu, či sa skončilo uznaním viny
alebo negatívne) zašle informáciu do konania o správnom delikte, ktoré je zatiaľ prerušené.
Prijatím informácie sa v konaní o správnom delikte pokračuje.
Ak je v konaní o správnom delikte po postúpení veci doručené oznámenie o tom, že konanie
o protiprávnom skutku vodiča skončilo
a) uznaním viny vodiča, vydá rozhodnutie o zastavení konania o správnom delikte, proti
ktorému nie je prípustné odvolanie.

b) tak, že v lehote ustanovenej osobitným predpisom (napr. § 59 ods. 4 zákona SNR č.
372/1990 Zb.) nebolo možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala
konkrétna osoba, skutok nebolo možné prejednať, skutok nespáchal obvinený alebo
spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, pokračuje v konaní
o správnom delikte primerane podľa predchádzajúceho textu k pokračovaniu konania o
správnom delikte (po podaní všeobecného odporu).

Prejednávanie deliktov – ODVOLANIE
Proti rozhodnutiu o správnom delikte, ktorým je držiteľovi vozidla uložená pokuta (nie
rozkaz, ale až rozhodnutie o správnom delikte, ktorým je uložená pokuta držiteľovi vozidla
po podaní odporu), možno podať odvolanie.
Na postup v konaní o odvolaní sa vzťahuje § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
Odvolacím správnym orgánom je príslušný krajský dopravný inšpektorát krajského
riaditeľstva Policajného zboru. O uvedenej skutočnosti musí byť účastník konania poučený v
rozhodnutí.
Prvostupňový správny orgán, ktorý nerozhodol o odvolaní (§ 57 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb.) predkladá odvolanie do 30 dní od jeho prijatia príslušnému KDI spolu s:
- celým spisovým materiálom v jeho originálnej podobe,
- doplnením spisového materiálu (ak napr. je v odvolaní namietaná platnosť, určenie
dopravného značenia a je vhodné vyžiadať stanovisko obce, zabezpečí ho do spisu obec,
alebo doplní spis dodatočným nafotením dopravnej situácie),
- fotokópiou upovedomenia účastníka konania (alebo deklarovaním upovedomenia v
predkladacej správe) o predložení veci odvolaciemu orgánu a
- predkladacou správou – zhrnutie doterajšieho konania, popis prípadného doplnenia
spisového materiálu a vlastné stanovisko k odvolaniu.

Prejednávanie deliktov
časté otázky z praxe
Rozhodujúcou pre určenie osoby držiteľa vozidla je skutočnosť, ktorá osoba bola evidovaná
ako držiteľ vozidla v čase spáchania skutku.
Ak je účastníkom konania o správnom delikte fyzická osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne
úkony (napr. § 114 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. – držiteľom už od 15tich – s poukazom na §
8 zákona č. 40/1964 Zb.) správny orgán všetky dôležité dokumenty doručuje aj zákonnému
zástupcovi tejto osoby alebo správnym orgánom ustanovenému opatrovníkovi.
V pokračovaní konania o správnom delikte po podaní odporu, ak je účastníkom konania o
správnom delikte právnická osoba a je potrebné nariadiť ústne pojednávanie, predvoláva sa
na ústne pojednávanie ten, kto koná v mene právnickej osoby; toto oprávnenie sa preukazuje
spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti (§ 20 zákona č. 40/1964 Zb.).
Za správny delikt poverený policajt ukladá sankciu pokuty vo výške podľa osobitného
predpisu, ktorú nemožno znížiť ani zvýšiť; a to ani v konaní o správnom delikte
nasledujúcom po podanom odpore proti rozkazu, ktorý nebol odmietnutý.
Vo výrokovej časti rozhodnutia, ktorým sa ukladá pokuta za správny delikt, okrem rozkazu,
sa určí lehota na plnenie, napr. 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Vo výrokovej časti rozkazu sa uvádza aj možnosť zaplatiť len dve tretiny z uloženej výšky
pokuty s jej vypočítaním.

Prejednávanie deliktov
časté otázky z praxe
V súvislosti s možnosťou úhrady pokuty len vo výške dvoch tretín podľa §
139b ods. 5 zákon č. 8/2009 Z. z. uvádzame, že táto možnosť platí len pre
platbu z rozkazu o uložení pokuty, ak je táto nielen uhradená, ale aj pripísaná
na konkrétny účet do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu o uložení pokuty.

Z uvedeného dôvodu je potrebné nezabudnúť na správne nadstavenie
ekonomického systému, ktorému okrem všeobecných náležitostí
predpisu platby musí byť oznámený aj dátum doručenia rozkazu
držiteľovi vozidla pre správny výpočet pokuty, ktorá má byť uhradená.
Zvyšok pokuty (ak mal byť uhradený) je vymáhateľný.
Možnosť úhrady pokuty v zníženej výške sa nevzťahuje na pokuty
ukladané v neskoršom konaní po podaní odporu.

Prejednávanie deliktov
časté otázky z praxe
§ 139f
(3) Orgán Policajného zboru alebo obec, ktorí rozhodli o uložení pokuty za
správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne evidujú údaje a úkony podľa
odseku 1 v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.
§ 143i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021
Obec eviduje údaje a úkony v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel
podľa § 139f ods. 3 až po zavedení elektronickej služby na tento účel.
Ministerstvo vnútra najneskôr 60 dní pred zavedením elektronickej služby
zverejní na svojom webovom sídle dátum zavedenia elektronickej služby a
hardvérové a softvérové požiadavky na pripojenie sa k elektronickej službe.

Metodici
Na stránke https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost nájdete aktuálne dokumenty,
týkajúce sa konania o správnom delikte držiteľa vozidla.
V prípade, že v týchto materiáloch, ani v dostupných zdrojoch (napríklad zákon č. 8/2009
Z. z., správny poriadok a jeho výklady) riešenie konkrétneho problému nenájdete, je tu
možnosť obrátiť sa na príslušného metodika zaradeného na miestne príslušnom krajskom
dopravnom inšpektoráte KR PZ (obvykle v čase - Po-Pi od 7,30 do 15,30 h).
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