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Magistrát města Havířov 
Svornosti 2 
736 01 Havířov

V Havířově 19.5.2016

poskytnutí informací
Ve smyslu zákonných předpisů, zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a zákona 200/1990 Sb. o přestupcích, Vás žádám o zpřístupnění následujících 
informací:
A) Jak bylo vyřízeno, podle § 58 odst.l zák.č. 200/1990 Sb., Vám doručené oznámení Policie ČR 
z února nebo března 2016 o podezření ze spáchání přestupků  narozeného 

, r.č. 
1. podle § 16 odst.l, písm.a) zák.č. 168/1999 Sb.
2. podle § 83 odst.l, písm.a), b) zák.č. 56/2001 Sb.
3. podle § 69 odst.l, písm.a), zák.č. 185/2001 Sb.

V informaci, prosím, uveďte, který odbor a pracovník byl vyřízením podezření z přestupku 
pověřen a jak bylo toto podezření z přestupku uzavřeno.
Na uvedeného  jsem podal, Okresnímu státnímu zastupitelství Karviná, trestní 
oznámení pro trestný čin „Podvod“ podle tr.zák. 40/2009 Sb, dále pro trestný čin neoprávněného 
podnikání § 251 tr. zákona, trestný čin zkrácení daně § 240 tr. zákona, zkrácení sociálního a 
zdravotního pojištění § 240 tr. zákona.
Státní zastupitelství předalo toto trestní oznámení Policii ČR, která následně tyto trestné činy 
překvalifikovala na výše uvedené přestupky.
Jsem tedy, logicky, oznamovatelem přestupku, bez mého trestního podání by Policie ČR nemohla 
konat a výše uvedené podezření by nemohlo být vzneseno. Viz § 67 odst.4 zák. 200/1990.
B) Jak je možné, že Magistrát města Havířova umožnil zmíněnému  páchat uvedené 
přestupky, jak je možné že neupozornil občany přepisující (prodávající) automobily 
na skutečnost, že  nedokončuje přepis u značného množství vozů -  v konečném součtu 
několik desítek (!) a umožnil tak okradení České republiky o desítky ale spíše stovky tisíc Kč. 
Proč výše uvedené přestupky nezačal Magistrát města Havířova řešit z vlastní iniciativy, proč 
musel čekat na oznámení Policie ČR. Kdo za tuto nečinnost nese odpovědnost.
Poznamenávám, že kdybych věděl o této nekalé činnosti , nepodařilo by, se mu, mě 
okrást. Vzhledem k počtu exekucí vedených na  (vím o dvaceti) je okradených, patrně, 
více.
Informace žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu.
S pozdravem,

Příloha:
Vyrozumění Policie ČR pro  ze dne 22.2.2016 (počet listů přílohy 2/stránek 3)
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Vážený pane inženýre,

dne 19. 5. 2016 byla Magistrátu města Havířova doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáháte jednak informace o způsobu 
vyřízení oznámení Policie ČR o podezření ze spáchání přestupků dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 168/1999 Sb., § 83 odst. 1 písm. a), písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., a § 69 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 185/2001 Sb., z února nebo března 2016, týkající se konkrétního provozovatele motorového vozidla, který 
odbor a který pracovník byl vyřízením věci pověřen a jak bylo věc uzavřena.

Dále se dotazujete, jak je možné, že Magistrát města Havířova umožnil provozovateli vozidla páchat 
přestupky, jak je možné, že občané, kteří provozovateli vozidla prodávali automobily, nebyli upozorněni na 
skutečnost, že dotyčný nedokoncuje přepis u značeného množství vozidel a umožnil tak okradení České 
republiky o desítky, ale spíše stovky tisíc, proč přestupky nezačal Magistrát města Havířova řešit z vlastní 
iniciativy, proč musel čekat na oznámení Policie ČR a kdo za tuto nečinnost nese odpovědnost.

K první části Vaší žádosti uvádím, že oznámení o podezření ze spáchání přestupků, které Magistrát města 
Havířova obdržel od policejního orgánu dne 26. 2. 2016, vyřizoval správní odbor. Oprávněnou úřední 
osobou byla určena referentka Bc. Renáta Švecová, se kterou jste ve věci osobně jednal dne 5. 4. 2016. 
Podezření ze spáchání přestupků dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla a § 83 odst. 1 písm. a), písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bylo dne 26. 4. 2016 vyřízeno odložením věci 
v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jelikož odpovědnost 
za přestupky na úseku zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
zanikla ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupek nelze projednat, 
uplynul-li od jeho spáchání jeden rok). V případě přestupku na úseku zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle názoru nadřízeného úřadu musí být povinnost 
nahradit újmu způsobenou provozem vozidla pojištěna u tuzemského vozidla podléhajícího registraci 
v registru silničních vozidel. Jelikož zaniklé vozidlo z hlediska registrace neexistuje, nemůže se vlastník 
zaniklého vozidla uvedeného přestupku dopustit. Přestupek na úseku zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byl 
správním odborem předán k vyřízení funkčně příslušnému odboru životního prostředí, kterým byl odložen, 
neboť o skutku již bylo dříve pravomocně rozhodnuto. Došlé oznámení tedy zahájení přestupkových řízení 
neodůvodňuje.

Pro úplnost dodávám, že Magistrátu nebylo policejním orgánem oznámeno podezření z protiprávního 
jednání, které by skutkově odpovídalo trestným činům podvodu, neoprávněného podnikání ani krácení 
sociálního a zdravotního pojištění, ale pouze přestupky související s možným porušením jiných povinností 
vlastníka provozovatele motorového vozidla.
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K druhé části Vaší žádosti uvádím, že Magistrát města Havířova projednává z úřední povinnosti všechny 
přestupky, o nichž se dozví. Převod vlastnického práva k motorovému vozidlu je však ryze soukromým 
úkonem mezi prodávajícím a kupujícím. Registr vozidel je toliko evidenčním orgánem a žádným způsobem 
nezodpovídá za vlastnické vztahy ani za neplnění povinností smluvených mezi občany navzájem. Orgán 
veřejné moci může činit pouze to, co mu zákon výslovně dovoluje, potažmo přikazuje, přičemž mezi takové 
povinnosti nespadá povinnost „varovat44 občany o tom, že jiný občan nesplnil určitou povinnost mu uloženou 
zákonem, bez ohledu na to, že vskutku dost těžko může být předvídáno, kdy a kdo se s dotyčným rozhodne 
uzavřít smlouvu o prodeji motorového vozidla. O převodu vlastnického práva k motorovému vozidlu 
se orgán registru vozidel dozví až v okamžiku, kdy se tuto již proběhlou událost dostaví původní či nový 
vlastník, respektive provozovatel vozidla ohlásit. Odpovědnost zaplnění povinností jim stanoveným 
právními předpisy nesou jednotliví vlastníci a provozovatelé motorových vozidel, odpovědnost za plnění 
vyplývající ze smluvního vztahu nesou jeho účastníci.

Nesplnění závazku zaplatit kupní cenu za prodej vozidla nemá s výkonem přenesené působnosti Magistrátem 
města Havířova žádnou souvislost.

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
správní odbor

Ing. Jiří Nowák j 
vedoucí správního odboru
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