ROZSUDEK
MĢstského soudu v Praze
ze dne 6. 8. 2010
Užití neoriginální registraēní znaēky vozidla. NaplnĢní materiálních znakƽ pƎestupku

sp. zn./ē. j.:
2 A 5/2010-36, 2 A 5/2010-43

Související legislativa R:
§ 22 odst. 1 písm. a) zákona ē. 200/1990 Sb.
§ 24 odst. 6 vyhlášky ē. 243/2001 Sb.

Právní vĢta:

Jednání žalobce, kterým porušil ust. § 24 odst. 6 vyhl. ē. 243/2001 Sb. ohlednĢ materiálu, z kterého
mƽže být registraēní znaēka vyrobena, nesplŸuje materiální znaky pƎestupku, protože jednáním
žalobce nebyla nikterak ztížena identifikace jeho motorového vozidla a tudíž, že by tímto jednáním
žalobce porušil ēi ohrozil zájem spoleēnosti.

MĢstský soud v Praze rozhodl pƎedsedou senátu Mgr. JiƎím Tichým jako samosoudcem ve vĢci
žalobce: J. K., narozen xxx, bytem xxx, zastoupeného Mgr. S. H., bytem xxx proti žalovanému:
Ministerstvo dopravy R, se sídlem Praha 1, nábƎeží Ludvíka Svobody 1222/12, o zrušení rozhodnutí
Ministerstva dopravy R ze dne 16.2.2010, ē.j. 51/2010-160-SPR/3, takto:

Rozhodnutí Ministerstva dopravy R ze dne 16.2.2010, ē.j. 51/2010-160-SPR/3 se zrušuje a vĢc se
vrací k dalšímu Ǝízení.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám Mgr. S. H., bytem xxx náklady Ǝízení ve výši 2000,-Kē do
30 dnƽ od právní moci tohoto rozsudku.

OdƽvodnĢní

Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 16.2.2010, ē.j. 51/2010-160SPR/3, kterým bylo zmĢnĢno rozhodnutí prvoinstanēního správního orgánu Magistrátu hl.m. Prahy
ze dne 11.9.2009, ē.j. MHMP-605827/2009-Hnm, pokud se týká kvalifikace pƎestupku, kterého se
mĢl dopustit dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák.ē. 200/90 Sb. na pƎestupek dle ust. § 22 odst. 1
písm. a) bod 1 zák. ē. 200/90 Sb. a v ostatních bodech bylo toto rozhodnutí potvrzeno, neboƛ
napadené rozhodnutí považoval za nezákonné. Namítal pƎedevším, že poté, co mu byla odcizena
registraēní znaēka osobního automobilu Ford Mondeo xxx nechal si vyrobit registraēní znaēku ve
stejné velikosti a stejného typu písma, a kterou pak instaloval na místo, kde byla instalována pƽvodní
znaēka, která mu byla odcizena. Toto jednání však nemĢlo za následek ztíženou identifikaci
motorového vozidla. PƎipustil sice, že poté, co mu byla odcizena registraēní znaēka, tuto skuteēnost
oznámil Policií R, nevyžádal si však vystavení Ǝádné registraēní znaēky editovaným výrobcem ale
pouze si nechal vyrobit byƛ z jiného materiálu stejného rozmĢru registraēní znaēku se stejným typem
písma a velikostí, kterou instaloval pak na místo, kde byla pƽvodní znaēka, která mu byla odcizena.
Tím však nikterak neztížil identifikaci svého motorového vozidla. Nemohlo se tedy jednat o pƎípad,
kdy byla užívaná jiná registraēní znaēka, než která byla vozu pƎidĢlena popƎ., že by vozidlo bylo
užíváno bez registraēní znaēky. ZároveŸ odkazoval na pojem pƎestupkƽ dle ust. § 2 odst. 1 zák. ē.
200/90 Sb., neboƛ dle nĢho svým jednáním neporušil nebo neohrozil zájem spoleēnosti, a tím dle
nĢho nebyla naplnĢna materiální stránka pƎestupku. Poukazoval, že vozidlo jím Ǝízené splnilo veškeré
podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, neboƛ od odcizení registraēní znaēky vozidlo
prošlo státní technickou kontrolou, ve které bylo uznáno jako zpƽsobilé provozu. Dále poukazoval na
rozdíl mezi pƎestupkem a jiným správním deliktem, který na rozdíl od pƎestupku též v ust. § 2 odst. 1
zák. ē. 200/90 Sb. uvádí. V tomto smĢru namítal, že jeho jednání nemohlo být v rozporu s ust. § 7
odst. 2 a § 38 odst. 1 písm. f) zák. ē. 56/2001 Sb., neboƛ jeho vozidlo splnilo podmínky pro provoz na
pozemních komunikacích dle ust. § 36 odst. 1 tohoto zákona, neboƛ provozu na pozemních
komunikacích bylo technicky zpƽsobilé již tím, že prošlo státní technickou kontrolou. Jednalo se tedy
o technicky zpƽsobilé vozidlo dle ust. § 37 písm. a) až d) zák. ē. 56/2001 Sb. UvádĢl, že nebyl
pozmĢnĢn žádný z identifikátorƽ vozidla, neboƛ identifikátor v pravém slova smyslu jsou ēísla a
písmena uvedené na tabulce registraēní znaēky, nikoliv tabulka sama.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby tím, že dle ust. § 24 odst. 3 vyhl. ē. 244/2001 Sb. jsou všechny
druhy tabulek registraēní znaēky vyrobeny ze slitin lehkých kovƽ. Dle ust. § 24 odst. 6 téže vyhlášky je
pak podklad všech tabulek registraēní znaēky vyrobený ze slitin lehkých kovƽ je reflexního provedení
a je opatƎen ochrannými prvky, pro potƎeby Ǝádné identifikace vozidla v pƎípadĢ, pokud Ǝidiē se
dopustí pƎestupku ēi trestného ēinu. Nelze tedy pƎipustit užití jako registraēní znaēky tabulky, která
vlastnosti registraēní znaēky dle ust. § 24 odst. 6 vyhl. ē. 243/2001 Sb. nemá. Nelze tedy vyrobit
plastovou tabulku registraēní znaēky, a následnĢ jí umístit na vozidlo, pƎestože není sporu o tom, že
na vozidle žalobce byla umístĢna registraēní znaēka stejné velikosti a textu, která byla vozidlu
pƎidĢlena. Pokud žalobce odkazuje na metodické stanovisko žalovaného ze dne 10.9.2008 ē.j.
754/2008-160-OST/1 pak na základĢ tohoto stanoviska je na uvážení pƎíslušného správního orgánu
po zhodnocení dƽkazƽ k posouzení, do jaké míry byla identifikace vozidla ztížena ēi znemožnĢna. K
takovému pƎípadu je nutno pƎistupovat individuálnĢ a je nutno posuzovat míru zavinĢní ve vztahu k
protiprávnímu jednání a zvážit otázku, zda Ǝidiē zajistil alespoŸ provizorním zpƽsobem možnost
identifikace vozidla a jeho následného chování ve vztahu k zajištĢní nápravy vadného stavu. V daném
pƎípadĢ však žalobce vĢdomĢ vyvolal trvalý protiprávní akt, kdy Ǝešil odcizení registraēní znaēky
vozidla instalováním registraēní znaēky z jiného materiálu byƛ stejného rozmĢru a stejné velikosti

písmen a ēíslic umístĢné na místĢ odcizené registraēní znaēky. Nesouhlasil též s názorem žalobce,
který ze svého jednání dle ust. § 2 odst. 1 zák. ē. 200/90 Sb. vyvozuje, že v jeho pƎípadĢ se nejednalo
o pƎestupek ale o jiný správní delikt, neboƛ základním rozlišením mezi správním deliktem a
pƎestupkem je ten, že pƎestupkƽ mohou se dopustit pouze fyzické osoby, naproti tomu správního
deliktu pouze osoby právnické. Správním deliktem fyzických osob je nutno rozumĢt napƎ. poƎádkové
nebo disciplinární delikty, kde fyzické osoby odpovídají za své chování i v pƎípadĢ, pokud se nejedná
o pƎestupky dle disciplinárních Ǝádƽ. Tvrzení žalobce se svým jednáním dopustil jiného správního
deliktu dle ust. § 83 odst. 1 zák. ē. 56/2001 Sb. je nepatƎiēné, neboƛ jednání žalobce, které bylo
kvalifikováno jako pƎestupek proti bezpeēnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle
ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. ē. 200/90 Sb., neboƛ zák. ē. 56/2001 Sb. v § 83 odst. 1 písm.
b),d),c) zák. ē. 56/2001 Sb. stanoví pro správní delikt splnĢní podmínek provozu vozidel na
pozemních komunikacích, tedy jednání odlišného od jednání žalobce, který byl kvalifikován jako
pƎestupek dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. ē. 200/90 Sb. Nesouhlasil i s tím, že by jednání
žalobce postrádalo porušení ēi ohrožení zájmu spoleēnosti, což je materiální podmínkou pƎestupku
dle ust. § 2 odst. 1 zák. ē. 200/90 Sb., neboƛ v pƎípadĢ jeho jednání ohrožení zájmu spoleēnosti je
nutné spatƎovat pƎedevším v tom, že Ǝídil vozidlo, u nĢhož dƽsledku zanedbání vlastní povinnosti
požádat si o vydání nové tabulky registraēní znaēky, s nahrazenou registraēní znaēkou stejného
rozmĢru umístĢnou sice ve stejném místĢ avšak z jiného materiálu, který mohl za urēitých okolností
ztížit identifikaci vozidla a tím ohrozit ochranu bezpeēnosti silniēního provozu. Pokud pak žalovaný
namítal, že napadené rozhodnutí postrádá pƎesný popis skutkƽ tak, aby nebyl zamĢnitelný s jiným
jednáním tvoƎí Ǝízení odvolacího správního orgánu, a Ǝízení prvoinstanēního správního orgánu
jednání kontinuální (jednotné) Ǝízení. V daném pƎípadĢ žalobce Ǝídil motorové vozidlo, na nĢmž byla
umístĢna jiná tabulka registraēní znaēky, než která byla vozidlu pƎidĢlena po dobu témĢƎ dvou let.
Toto jednání kvalifikované jaké pƎestupek spáchal žalobce po celou dobu a na všech místech, kde se
s automobilem octnul.

Na vyjádƎení žalovaného reagoval žalobce replikou ze dne 10.4.2010 tak, že starší registraēní znaēky,
které jsou nadále na vozech umístĢny, a které byly jím pƎidĢleny nejsou opatƎeny reflexní vrstvou ve
smyslu ust. § 24 odst. 6 vyhl. ē. 243/2001 Sb. Dále poukazoval na rozdíl mezi Ǝidiēem a provozovatele
motorového vozidla dle zák. ē. 361/2000 Sb. a na to, že ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. ē. 200/90
Sb. vykládá žalovaný extenzivním zpƽsobem a odkazoval na ust. § 77 téhož zákona, dle kterého výrok
v rozhodnutí o pƎestupku, z nímž je obvinĢný z pƎestupku uznán vinným, musí obsahovat též popisu
skutku s oznaēením místa a ēasu jeho spáchání.

Z rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 16.2.2010, ē.j. 51/2010-160-SPR/3 bylo zjištĢno, že tímto
rozhodnutím na základĢ odvolání žalobce proti rozhodnutí prvoinstanēního správního orgánu
Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 11.9.2009, ē.j. MHMP-605827/2009-Hnm rozhodnutí prvoinstanēního
správního orgánu zmĢnĢno, pokud se týká kvalifikace spáchaného pƎestupku dle ust. § 22 odst. 1
písm. a) bod 2 zák. ē. 200/90 Sb. na pƎestupek dle ust. § 20 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. ē. 200/90 Sb.,
kterého se dopustil tím, že Ǝídil vozidlo, jehož registraēní znaēka byla upravena. V odƽvodnĢní
odvolací správní orgán uvedl, že jedna ze základních povinností Ǝidiēe dle zák. ē. 361/2000 Sb. v ust. §
5 odst. 1 písm. a) je užít k jízdĢ vozidlo, které splŸuje technické podmínky stanovené zvláštním
právním pƎedpisem. Tímto pƎedpisem, je vyhl. ē. 243/2001 Sb., která v ust. § 24 stanoví, že všechny
druhy tabulek registraēních znaēek jsou vyrobeny z lehkých slitin, kovƽ a v ust. § 28 odst. 1 téže
vyhlášky, že tabulku registraēní znaēky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa urēeného
konstrukēním Ǝešením vozidla tak, aby pƎi bĢžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k

jeho ztrátĢ. Ve správním Ǝízení bylo prokázáno, že žalobce vĢdomĢ užil v provozu vozidlo, na kterém
v rozporu se zvláštním právním pƎedpisem (vyhl. ē. 243/2001 Sb.) na pƎední ēásti motorového vozidla
umístil registraēní znaēku vyrobenou z umĢlé hmoty. Jak sám žalobce uvedl, tuto znaēku mĢl
instalovanou na motorovém vozidle od dubna roku 2007 nejménĢ do 5.3.2009. Z toho dƽvodu
neobstojí tvrzení žalobce, že o tomto jednání nevĢdĢl a že ho proto nelze považovat za pƎestupek.

Z rozhodnutí Magistrátu hlavního mĢsta Prahy ze dne 11.9.2009, ē.j. MHMP-302971/2009-Hnm bylo
zjištĢno, že tímto rozhodnutím byl žalobce uznán vinen tím, že Ǝídil vozidlo, jehož tabulka registraēní
znaēky byla upravena, ēímž spáchal pƎestupek proti bezpeēnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák. ē. 200/90 Sb. a dle ust. § 22 odst. 7 téhož
zákona mu byla uložena pokuta ve výši 7000,-Kē a zákaz ēinnosti spoēívající v zákazu Ǝízení
motorových vozidel všeho druhu po dobu 6 mĢsícƽ. V odƽvodnĢní je pak uvedeno, že žalobce
jakožto Ǝidiē motorového vozidla svým jednáním porušil povinnosti Ǝidiēe vyplývající z ust. § 5 odst. 1
písm. a) zák. ē. 361/2000 Sb., kdy provozoval motorové vozidlo s neoriginální registraēní znaēkou,
ēímž se dopustil pƎestupku, který byl kvalifikován dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák. ē. 200/90
Sb. Pokuta mu pak byla vymĢƎena v zákonném rozpĢtí sazby dle ust. § 22 odst. 7 zák. ē. 200/90 Sb.,
dle kterého lze uložit pokutu ve výši 5000,-Kē až 10000,-Kē a zákaz ēinnosti od 6 mĢsícƽ do 1 roku.

Dle metodického stanoviska Ministerstva dopravy R ze dne 10.9.2008, ē.j. 754/2008-160/OST/1
vyplývá, že v pƎípadech pƎestupku dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 a bod 2 zák. ē. 200/90 Sb., kdy
dojde ke ztrátĢ ēi zcizení tabulky registraēní znaēky musí Ǝidiē uēinit takové opatƎení nezbytné k
tomu, aby nedošlo k vylouēení nebo podstatnému ztížení identifikace vozidla. Je nezbytné, aby na
vozidle byla vždy ƎádnĢ umístĢna alespoŸ jedna z originálních tabulek registraēní znaēky, vydaný
pƎíslušným správním orgánem. Ke každému pƎípadu je pak nutno pƎistupovat individuálnĢ a
posuzovat vinu zavinĢní ve vztahu k protiprávnímu jednání, a zároveŸ Ǝešit otázku, zda Ǝidiē zajistil
alespoŸ provizorním zpƽsobem možnost identifikace vozidla a jeho následné chování ve vztahu k
zajištĢní nápravy vadného stavu. Teprve po zjištĢní skuteēného stavu vĢci lze rozhodnout, zda
jednání Ǝidiēe lze právnĢ jako pƎestupek dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 odst. 2 zák. ē. 200/90 Sb.
a zaujmout stanovisko, zda nebyla identifikace vozidla prostƎednictvím tabulek registraēní znaēky v
podstatné míƎe snížena nebo zcela znemožnĢna a zda Ǝidiē uēinil takové opatƎení nezbytné k tomu,
aby došlo k vylouēení ke ztížení identifikace vozidla. Pokud tak uēinil byl by postih spoēívající v zákazu
ēinnosti neúmĢrnĢ pƎísný k závažnosti ohrožení zájmu chránĢného zákonem zpƽsobenému tím, že
vozidlo není opatƎeno originálními tabulkami registraēní znaēky tak, jak stanoví zák. ē. 56/2001 Sb. a
provádĢjící vyhl. ē. 243/2002 Sb. Lze též umístit odpadlou tabulku registraēní znaēky i na jiném místĢ
na vozidle ovšem tak, aby nebyla podstatnĢ ztížena nebo znemožnĢna její ēitelnost resp. zajištĢna
možnost identifikace vozidla, které je cílem uvedených právních pƎedpisƽ.

Ze správního spisu bylo zjištĢno, že dne 27.3.2009 Policie R oznámila magistrátu hl.m. Prahy dle
ust. § 58 odst. 1 zák. ē. 200/90 Sb. pƎestupek, kterého se mĢl dopustit žalobce dle ust. § 22 odst. 1
písm. a) bod 2 zák. ē. 200/90 Sb. tím, že dne 5.3.2009 byl zjištĢn prƽjezd motorového vozidla zn. Ford
Mondeo, modré barvy rz. xxx patƎící žalobci, který oznámil odcizení jednoho kusu registraēní znaēky
xxx dne 12.4.2007 s obĢmi kusy registraēní znaēky. K vĢci byl vyslechnut žalobce, který uvedl, že
odcizenou registraēní znaēku nahradil registraēní znaēkou stejné velikosti vyhotovené z umĢlé
hmoty. V doplnĢném podání ze dne 12.4.2009 uvedla Policie R, že žalobce nebyl zastaven a

kontrolován hlídkou Policie R, vozidlo bylo pouze nahráno kamerovým systémem. Na to byl vyzván
žalobce výzvou dne 19.5.2009 vyzván k podání vysvĢtlení dle ust. § 60 odst. 1 zák. ē. 200/90 Sb.,
které podal, zároveŸ byls ním sepsán protokol o podání vysvĢtlení dne 17.6.2009, ve kterém uvedl,
že dne 5.3.2009 Ǝídil vozidlo v BrnĢ a to po nahlášení odcizení registraēní znaēky v dubnu roku 2007
si vyrobil náhradní registraēní znaēku z umĢlé hmoty. Bylo proto zahájeno správní Ǝízení a byl
pƎedvolán k ústnímu jednání ve vĢci pƎestupku na den 20.7.2009 a zároveŸ byl pouēen o svých
právech. V protokolu o ústním jednání ze dne 20.7.2009 uvedl žalobce po pouēení, že si není vĢdom,
že by nĢjaký pƎestupek spáchal. Na základĢ skuteēností zjištĢných bĢhem správního Ǝízení vydal
správní orgán prvého stupnĢ, Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí dne 11.9.2009 ē.j. MHMP
302971/2009/Hnm, kterým žalobce uznal vinným z pƎestupku Ǝízení motorového vozidla zn. Ford
Mondeo rz. xxx, jehož registraēní znaēka byla upravena, ēímž spáchal pƎestupek proti bezpeēnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák. ē. 200/90 Sb.,
za což mu byla uložena pokuta ve výši 7000,-Kē a sankce zákazu ēinnosti spoēívající v zákazu Ǝízení
motorových vozidel všeho druhu na dobu 6 mĢsícƽ. Proti rozhodnutí prvoinstanēního správního
orgánu podal žalobce odvolání, o kterém rozhodoval odvolací orgán Ministerstvo dopravy R
rozhodnutím ze dne 16.2.2010, ē.j. 51/2010-160-SPR/3, kterým zmĢnil rozhodnutí prvoinstanēního
správního orgánu Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 11.9.2009 tak, že zmĢnil kvalifikaci pƎestupku,
kterého se mĢl žalobce dopustit z ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák. ē. 200/90 Sb. na pƎestupek dle
ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 téhož zákona. Co do zbytku odvolání žalobce zamítl a napadené
rozhodnutí potvrdil. Ve správním spise je dále usnesení Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 15.3.2010,
kterým vyhovĢl žádosti žalobce na odklad výkonu rozhodnutím do doby pravomocného rozhodnutí o
správní žalobĢ.

Lze tedy uzavƎít, že mezi úēastníky je nesporným, že poté. co došlo k odcizení jedné z registraēních
znaēek na vozidle žalobce Ford Mondeo v dubnu 2007 žalobce si nechal vyrobit registraēní znaēku
stejných rozmĢrƽ se stejnou velikostí jak ēísel tak písmen byƛ z jiného materiálu, kterou umístil na
místo pƎed tím odcizené registraēní znaēky. Tím je nutno konstatovat, že tímto jednáním žalobce
nebyla identifikace vozidla nikterak ztížena, neboƛ i když byla umístĢna znaēka z jiného materiálu,než
který se stanoví v ust. § 24 odst. 6 vyhl. ē. 243/2001 Sb., tedy nikoliv ze slitin lehkých kovƽ nýbrž z
umĢlé hmoty, avšak stejných rozmĢrƽ se stejnou velikostí ēísel i písmen, jaká byla na odcizené
registraēní znaēce. Nemohlo se tedy jednat o zakrytou, neēitelnou nebo jinak upravenou registraēní
znaēku, pƎi níž by byla podstatnĢ ztížena její ēitelnost ani na vozidle žalobce nebyla umístĢna jiná
registraēní znaēka, než která byla vozidlu pƎidĢlena. Ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. ē. 200/90 Sb.
nelze vykládat rozšiƎujícím zpƽsobem tak, že žalobcem vyrobená registraēní znaēka stejného
rozmĢru, stejného typu a výšky ēísel a písmen je nutno považovat za jinou tabulku registraēní znaēky,
než která byla vozidlu pƎidĢlena. V tomto smĢru je též nutno odkázat na metodické stanovisko
Ministerstva dopravy R ze dne 10.9.2008, z kterého vyplývá, že registraēní znaēka slouží k
identifikaci motorového vozidla. Na vozidle musí být zachována alespoŸ jedna ze dvou registraēních
znaēek, což v daném pƎípadĢ bylo, neboƛ došlo k nahrazení pouze jedné registraēní znaēky. Jediným
rozdílem mezi nahrazenou a pƎidĢlenou registraēní znaēkou byl v tom, že nahrazená registraēní
znaēka, která jinak byla stejného rozmĢru, stejného typu a velikosti ēísel i písmen a umístĢna na
stejném místĢ jako originál registraēní znaēka, nebyla vyrobena ze slitin lehkých kovƽ jako má na
mysli ust. § 24 odst. 6 vyhl. ē. 243/2001 Sb. Tedy jediným rozdílem mezi pƽvodní a nahrazenou
registraēní znaēkou byl pouze materiál, z kterého registraēní znaēka byla vyrobena. Pƽvodní
registraēní znaēka pƎidĢlená žalobci byla vyrobena ze slitiny lehkých kovƽ naproti tomu poté, co tato
registraēní znaēka byla odcizena jí žalobce nahradil registraēní znaēkou z umĢlé hmoty byƛ stejných
rozmĢrƽ, stejné velikosti a typu písma a ēísel a umístil jí na stejném místĢ jako originální znaēku.

Nelze tedy vykládat ve smyslu ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1, že se jedná o jinou znaēku, než která
byla žalobci pƎidĢlena, neboƛ v registraēní znaēce nedošlo k žádné zmĢnĢ ēi úpravĢ ani ēísel ēi
písmen. PoƎád se jednalo o registraēní znaēku xxx i když z jiného materiálu než originální registraēní
znaēkou, která byla žalobci pƎidĢlena a umístĢna na motorovém vozidle. Soud se proto zabýval
otázkou, zda jsou naplnĢny veškeré znaky pƎestupku dle ust. § 2 odst. 1 zák. ē. 200/90 Sb., kde
podmínkou je jednak jednání za pƎestupek oznaēeno, jednak že toto jednání musí porušovat ēi
ohrožovat zájem spoleēnosti. Jednání žalobce, který nahradil odcizenou registraēní znaēku znaēkou z
umĢlé hmoty stejných rozmĢrƽ, typu a velikosti písmen a ēísel a umístil jí na stejném místĢ jako pƎed
tím byla umístĢna odcizená registraēní znaēka pƎi zachování jemu pƎidĢlené druhé originální
registraēní znaēky na vozidle neporušuje zájem spoleēnosti a proto nenaplŸuje materiální znak
pƎestupku, který pƎi opatƎení za jednání, oznaēení za pƎestupek musí být naplnĢn. Došel tedy k
závĢru, že jednání žalobce sice je v rozporu s ust. § 24 odst. 6 vyhl. ē. 243/2001 Sb. z dƽvodu, že jím
instalována registraēní znaēka na vozidle je z jiného materiálu, než registraēní znaēka, která mu byla
pƎidĢlená, ēemuž však došlo po odcizení znaēky v dubnu roku 2007, kdy žalobce nahradil odcizenou
registraēní znaēku registraēní znaēkou stejného rozmĢru se stejným typem písma. Jestliže registraēní
znaēka slouží k identifikaci motorového vozidla a s ohledem na instalaci pouze jedné neoriginální
registraēní znaēky na vozidle, nemohlo dojít ke ztížení jeho identifikace, neboƛ jednak byla zachována
jedna z originálních registraēních znaēek na vozidle, jednak vymĢnĢná registraēní znaēka byla
stejného rozmĢru se stejným typem písma a umístĢna na stejném místĢ, jako byla pƎed tím odcizena
registraēní znaēka, takže nemohlo dojít k jejímu pozmĢnĢní a vzhledem k zachování jedné originální
pƎidĢlené registraēní znaēce na vozidle ani ke zhoršení ēi znemožnĢní identifikace motorového
vozidla. Soud je toho názoru, že jednáním žalobce nebyl naplnĢn materiální znak pƎestupku dle ust. §
2 odst. 1 zák. ē. 200/90 Sb., který je podstatnou náležitostí pƎestupku, byƛ by jeho jednání byl v
rozporu s ust. § 24 odst. 6 vyhl. ē. 243/2001 Sb. nelze ho proto považovat za pƎestupek dle zák. ē.
200/90 Sb. Z tohoto dƽvodu rozhodl soud dle ust. § 78 odst. 1 a 4 s.Ǝ.s. tak, jak je obsaženo ve
výrokové ēásti tohoto rozsudku a zrušil napadené rozhodnutí Ministerstva dopravy R ze dne
16.2.2010, ē.j. 51/2010-160-SPR/3. S dalšími námitkami se již soud nezabýval, neboƛ poté co došel k
závĢru, že jednání žalobce charakterizované jako pƎestupek nemá veškeré náležitosti pƎestupku dle
ust. § 2 odst. 1 zák. ē. 200/90 Sb., neboƛ jednání žalobce, kterým porušil ust. § 24 odst. 6 vyhl. ē.
243/2001 Sb. ohlednĢ materiálu, z kterého mƽže registraēní znaēka být vyrobena nesplŸuje
materiální znaky pƎestupku, protože jednáním žalobce nebyla nikterak ztížena identifikace jeho
motorového vozidla a tudíž, že by tímto jednáním žalobce porušil ēi ohrozil zájem spoleēnosti.

O nákladech Ǝízení bylo rozhodnuto dle ust.§ 60 odst.1 s.Ǝ.s. Žalobce mĢl ve sporu úspĢch soud mu
proto pƎiznal náhradu nákladƽ Ǝízení, které ēiní 2000,-Kē zaplacením soudního poplatku. Soud mƽže
pƎiznat pouze úēelnĢ vynaložené náklady Ǝízení, které jsou náklady zastoupení (pokud je zastoupen
advokátem), cestovné a poštovné. Za úēelovĢ vynaložené náklady nemohou být považovány náklady
zastoupení jinou osobou než advokátem, neboƛ v takovémto pƎípadĢ nelze akceptovat vyhl. ē.
177/96 Sb. o odmĢnách advokátu a náhradách advokátƽ za poskytování právních služeb. Nelze proto
pƎiznat žádnou odmĢnu za zastupování obēanem na základĢ obēanské výpomoci a jakékoliv náklady
Ǝízení mu žalobcem vyplacené nejsou tudíž úēelnĢ vynaložené náklady.

Pouēení: Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnƽ ode dne jeho doruēení pƎi splnĢní
podmínek § 103 odst.1 s.Ǝ.s. kasaēní stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v BrnĢ prostƎednictvím
MĢstského soudu v Praze.

Kasaēní stížnost nemá odkladný úēinek.

Kasaēní stížnost smĢƎující jen proti výroku o nákladech Ǝízení je nepƎípustná.

