
 

 

 

INFORMACE O UPUŠTĚNÍ OD VÝKONU ZBYTKU SPRÁVNÍHO TRESTU ZÁKAZU ČINNOSTI 

Po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen zákaz činnosti, může správní orgán, který zákaz 
činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem 
svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný. Zažádat o 
upuštění lze i před uplynutím poloviny doby, na niž byl uložen zákaz činnosti, vždy však až po nabytí 
právní moci rozhodnutí, kterým byl tento správní trest stanoven. 

Písemná žádost se podává u toho správního orgánu, který o přestupku rozhodl v prvním stupni. 
Pozor! Pokud Vám byl zákaz řízení uložen soudem, o upuštění může rozhodnout zase jen soud, 
nikoliv úřad! Formulář na podání žádosti si můžete stáhnout z této webové stránky, případně 
vyzvednout přímo u referentů na odboru dopravy, věnujících se agendě přestupků. Zažádat lze i 
volnou formou, v tom případě ale musí žádost obsahovat povinné náležitosti, které jsou uvedeny 
v předepsaném formuláři.  

Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla 
uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že 
pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na 
splátky nebo o odložení splatnosti pokuty. 

O žádosti rozhoduje správní orgán, který zákaz činnosti uložil. Při hodnocení způsobu života 
pachatele, postupuje Městský úřad Holice, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) z jednoznačných 
kritérií, vztahujících se ke konkrétnímu přestupkovému jednání pachatele a jeho osobě. Splnění 
podmínek je mimo jiné posuzováno jak ve vztahu k zákonu č. 250/20016 Sb. (ustanovení§ 47 odst. 4 
a 5), tak i k zákonu č. 361/2000 Sb. (ustanovení § 94a odst. 2). Správní orgán zkoumá: 

1. zda uplynula polovina výkonu správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení 

motorových vozidel, 

2. zda pachatel přestupku plnil své povinnosti, které mu byly samotným rozhodnutím o přestupku 

uloženy, nebo které vyplývají následně přímo ze zákona, tedy 

a. zda dodržuje vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, zda v době zákazu řízení nebyl 

přistižen při řízení motorového vozidla, 

b. zda uhradil pokutu a náklady řízení v rozhodnutí mu uložené, případně zda bylo 

rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty, 

c. zda splnil povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, 

kterým mu byl vysloven správní trest zákazu řízení motorových vozidel, 
d. zda se v průběhu výkonu správního trestu nedopustil jiného přestupku, či trestného činu v 

souvislosti s provozem na pozemních komunikacích, případně jiného natolik společensky 

závažného jednání, které by nebylo možné podřadit pod způsob života, který prokazuje, 

že výkon zbytku zákazu činnosti není nezbytný. 
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