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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako odvolací orgán příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona

Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal na základě odvolání XXXXXXXXX XXXXXXXX nar.

XXXXXXXXXXX trvalý pobyt XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice vydané dne

15.03.2021 pod sp. zn. MZi-OVS/19286/2020/Kr, č. j. MZi-OVS/19286/2020-6, kterým byl jmenovaný shledán

vinným z přestupku proti občanskému soužití dle ust. § 7 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona č. 251/2016 Sb.

o některých přestupcích, ve znění pozdějšího předpisu a rozhodl

takto:

Rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice sp. zn. MZi-OVS/19286/2020/Kr, č. j. MZi-OVS/19286/2020-6,

vydané dne 15.03.2021, se dle ust. § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů zrušuje a řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Městský úřad Židlochovice (dále jen „MěÚ Židlochovice&quot; či „správní orgán I. stupně) shledal svým

rozhodnutím XXXXXXXXX XXXXXXX (dále též „obviněný&quot;) vinným z přestupku proti občanskému soužití dle ust.

§ 7 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona Č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějšího předpisu (dále

jen „ZNP&quot;), kterého se dopustil tím, že úmyslně narušil občanské soužití nepravdivým obviněním z přestupku,

když dne 25.03.2020 na Policii České republiky, obvodním oddělení Rajhrad (dálejen „policie Rajhrad&quot;) učinil

oznámení na přestupkové jednání XXXXXXX XXXXXXXX (verbální a fyzické napadení), které se nezakládá na

pravdě. Za přestupek byla obviněnému dle ust. § 35 písm. b) a § 46 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti

za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP”) a § 7 odst. 4 ZNP uložena jako

správní trest pokuta ve výši 1 000 Kč. Dále mu byla vsouladu s ust. § 95 odst. 1 ZOP uložena povinnost

nahradit náklady stanovené v § 6 odst. 1 vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku,

které správní orgán hradíjiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhl. č. 112/2017

Sb., ve výši 1 000 Kč. Obě Částkyjsou splatné do 30 dnů od právní moci rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný vzákonné lhůtě odvolání. Namítá, že správní orgán I. stupně

nesprávně posoudil protiprávnostjeho jednání, že se dopustil přestupku nepravdivého obvinění z přestupku,

když oznámil napadení ze strany XXXXXXX XXXXXXXXX T-rvá-na-«tem,.že.by_l,napadenrřízeníąvšakůy-lomfá&#39;m

pro-nedostatekMdůkazůr-ľl&#39;wrdí, že řízení vedeného proti němu se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů

a že se vždy řádně omluvil. Vytýká správnímu orgánu I. stupně, že nezajistil jeho podání vysvětlení formou



dožádání u Městského úřadu Znojmo, které navrhoval, neboť byl vpracovní neschopnosti. Tvrdí, že se

přestupku nepravdivého obvinění z přestupku nedopustil a žádá zrušení napadeného rozhodnutí.
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Krajský *úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad” nebo „odvolací orgán&quot;) přezkoumal v souladu

s ust. § 98 odst. 1 ZOP napadené rozhodnutí v plném rozsahu dospěl k následujícím závěrům.

XXXXXXXX XXXXXX oznámil v březnu roku 2020 na policii Rajhrad, že byl dne 23.03.2020 verbálně a poté fyzicky

napaden ze strany XXXXXXX XXXXXXXXX K přestupkovému jednání mělo dojít dne 23.03.2020 na ubytovně BDS

bus Velká Bíteš na ulici Syrovická v obci Ořechov. K projednávání přestupků je místně příslušný správní orgán,

vjehož správním obvodu byl přestupek spáchán; k projednávání přestupků za obec Ořechov je na základě

uzavřené veřejnoprávní smlouvy příslušná Komise pro projednávání přestupků města Šlapanice (dále jen

„komise”). Km-iseaupřgedtlolalatkspodání vysvětlení XXXXXXX XXXXXXXXX který jakékoli fyzické napadení

kategoricky popřel s tím, že se s XXXXXXXXXX XXXXXXXX hádali na ubytovně kvůli jízdním řádům - oba byli řidiči

autobusu, kteří se střídali na tomtéž voze, XXXXXX XXXXXXX byl nový a XXXXXXXX XXXXXX nenechal v autobusu

nový jízdní řád, který XXXXXX XXXXXXX neznal. vysvětlení XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX , který spal rovněž na

ubytovně, vzbudil ho křik. Wloučil, &#39;že by XXXXXX XXXXXXX Vladimíra..Obořilaqnapadl či-že~by se mu XXXXXXXXX

XXXXXXX *svěřil-,&quot;že ..byl,_ze , strany XXXXXXX XXXXXXXXX napaden. Komise věc usnesením vyhotoveným dne

01.06.2020 odložiia,.s.tí,m,aže&#39;zajištěnévdů-ka-zy?nepostačují.-k.zahájení-řízenho,p„Wm ,
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Následně dne 29.09.2020 oznámil XXXXXX XXXXXXX na Policii České republiky, obvodním oddělení Brno-Bystrc,

že XXXXXXXX XXXXXX byl jistě při svém oznámení poučen o křivém obvinění. Uvedl, že závěr komise je takový,

že se on XXXXXXX XXXXXXXX ničeho nedopustil a proto chce, aby byl XXXXXXXX XXXXXX šetřen pro křivé obvinění

jeho osoby z napadení. S ohledem na skutečnost, že k oznámení XXXXXXXXX XXXXXXX došlo na policii Rajhrad,

místem spáchání přestupku XXXXXXXXX XXXXXXX byl Rajhrad. K projednávání přestupků za obec Rajhrad je na

základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy příslušný MěÚ Židlochovice, proto byl přestupek obviněného

projednáván tímto správním orgánem. MěÚ Židlochovice zahájil řízení ve věci a provedl ústní jednání, na

které se obviněný bez omluvy nedostavil. Není tedy pravdou, že se XXXXXXXX XXXXXX „vždy řádně omluvil&quot; jak

uvádí v odvolání, či že navrhoval výpověď formou dožádání; žádný takový doklad není ve spísovém materiálu

doložen a nedoložil ho ani obviněný ke svému odvolání na podporu svého tvrzení. Následně MěÚ

Židlochovice rozhodlo vině obviněného.

Přestupku nepravdivého obvinění z přestupku se dopustí ten, kdo jiného nepravdivě obviní z přestupku, a to

s úmyslem přívodit druhému stíhání za přestupek. Aby Všák&#39;projednávajícísprávníorgán mohlggjítikgávěnu,

žě&#39;došlo k hepravdivému obviněníz přestupku, .musí&#39;łbýt prokázáno, že 0_b.vjnění_bylo:ne_p„r›a_vg_jygzW
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Nebylo-li prokázáno, že XXXXXXXX XXXXXX obvinil XXXXXXX XXXXXXXX nepravdivé, nelze pak ani dospět k závěru,

že se obviněný dopustil přestupku kladeného mu za vinu, tedy nepravdivého obvinění z přestupku. Nedošlo

k naplnění jedné ze základních zásad činnosti správních orgánů, a to zásady materiální pravdy, dle které je

třeba postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Správní orgán |. stupně

se dostal do důkazní nouze. Při dostatku důkazů je v přestupkovém řízení obviněný shledán vinným, při

absenci jednoznačného důkazu nezbude, než řízení dle zásady „in dubio pro reo&quot;, tj. v pochybnostech ve

prospěch (obviněného), zastavit. Skutečnost, že se stav věci, 0 němž nejsou důvodné pochybnosti, nepodaří

zjistit, může znamenat objektivní nemožnost takového zjištění. Zastavení řízení z tohoto důvodu neznamená,



že se skutek nestal, nýbrž ten fakt, že neexistoval dostatek důkazů směřujících kjednoznačnému závěru, že

se stal.

Krajský úřad neshledal důvody k vrácení věci k novému projednání, neboť by nepříneslo žádné další důkazy.

O případném přestupku XXXXXXX XXXXXXXX již s ohledem na promlčení nelze jednat, nelze tedy ani zjistit, zda

jeho obvinění bylo pravdivé či nikoli. Proto na základě výše uvedených skutečností rozhodl krajský úřad tak,

jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Dle ust. § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti tomuto

rozhodnutí nelze se dále odvolat.

 

Počet listů rozhodnutí: 2

Počet příloh/listů rozhodnutí: 0/0

Rozdělovník:

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXX

Vyřizuje: JUDr. Lenka Kroupová, tel. č.: XXX XXX XXX


