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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice, jako správní orgán příslušný podle § 60 a

62 zákona Č. 250/2016 Sb.. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen &quot;zákon o odpovědností za přestupky&quot;) v řízení o přestupku projednal

přestupek, který spáchal

XXXXXXXX XXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX

(dále jen &quot;obviněný&quot;), a rozhodl takto:

I. Obviněný je

vinen,

že se úmyslně dopustil přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 2

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen &quot;zákon

o některých přestupcích&quot;) tím, že:

úmyslněvnarušil
občanské soužití nepravdivým obviněním z přestupku, když dne 25. 3. 2020 na

Policií CR Obvodní oddělení Rajhrad učinil oznámení přestupkového jednání na XXXXXXX

XXXXXXXXX nar. XXXXX ktere&#39; se nezakládá na pravdě.

II. Správní orgán obviněnému

u k l á d á&#39;

podle § 35 písm. b) a § 46 zákona o odpovědnosti za přestupky a § 7 odst. 4 písm. b) zákona

o některých přestupcích, pokutu ve výši 1000 Kč (slovy jeden tisíc korun) splatnou do 30

dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet města Židlochovice č.ú. XXX

XXXXXXXXXXXXXXXX buď poštovní poukázkou nebo bezhotovostním způsobem prostřednictvím

peněžních ústavů, příp. v hotovostí na pokladně Městského úřadu Židlochovice, Nádražní

750.
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III. Správní orgán podle § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č.

520/2005 Sb.

ukládá

obviněnému povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1000 Kč (slovy jeden tisíc korun)

splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet města Židlochovice č. ú.

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX buď poštovní poukázkou nebo bezhotovostním způsobem prostřednictvím

peněžních ústavů, příp. v hotovosti na pokladně Městského úřadu Židlochovice, Nádražní 750.

Odůvodnění:

Správní orgán obdržel od Policie ČR Městské ředitelství Policie Brno, obvodní oddělení policie

Brno- -Bystrc oznámení o podezření ze spáchání přestupku pod č .j. KRPB- 185564- 2/ČJ- 2020-

060219, kterého se měl dopustit XXXXXXXX XXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX

XXXXXX tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití nepravdivým obviněním z přestupku, když

dne 25. 3. 2020 na Policii ČR Obvodní oddělení Rajhrad učinil oznámení přestupkového jednání

na XXXXXXX XXXXXXXXX nar. XXXXX které se nezakládá na pravdě.

›››››

Správní orgán ve věci zahájil rízení. Ústní jednání bylo nařízeno na den 06.01.2021. K ústnímu

jednání byl řádně předvolán obviněný XXXXXXXX XXXXXXX svědek XXXXXX XXXXXXXXXX svědek XXXXXX

XXXXXXXX

Obviněný XXXXXXXX XXXXXX se k ústnímu jednání nedostavil, ani se řádně a včas neomluvil, proto

ústní jednání bylo vedeno v jeho nepřítomnosti.

Svědek XXXXXX XXXXXXX ve své výpovědi uvedl, „ufirmy BDS se sídlem v Bíteši jsem nastoupil

v prosinci 2019, v lednu 2020 jsem byl přeřazen na pracoviště do Ořechova, kde jsem se střídal

na vozidle s panem XXXXXXXXX Od prvopočátku jsem s ním měl problémy. on mě tlačíl

k porušování dopravních
předpisů

jemu to tak asi vyhovovalo a já jsem se mu měl přizpůsobit.

K fyzickému kontaktu mezi námi nikdy nedošlo Pan XXXXXX na mě podal trestní oznámení za

.fyzické napadení v Rajhradě později se věc řešila ve Šlapanicích na úřadě. Byl jsem tam pozván

k podani vysvětlení zdůvodu toho že jsem měl údajně napadnout pana XXXXXXX Věc byla

usnesením odložena s oduvodněním že fyzické napadení z mojí strany není podloženo žádným

důkazem. Toto je založeno ve spise. Dozvěděl jsem se že věc ve Šlapanicích byla odložena

nechtěl jsem si to nechat 11bit. proto jsem podal trestní oznámení na Policii ČR ()() Brno- Bystrc

na pana XXXXXXX z důvodu křívého obvínení zpřes.tupku Jako člověka mě uráží to, že kolega

z prace se ke mně takto chová nazval bych to šikanózním jednáním vuči me&#39; osobě. Oznámení

pana XXXX XXX ve věci fyzického napadení bylo učiněno vedomě s cílem mě vyštvat z pracovního

místa. pomlouval mě u vedoucí, a tvrzení pana XXXXXXX se nezakládala na pravdivých

skutečnostech

Svědek XXXXXX XXXXXXXXX ve své svědecké výpovědi uvedl, „ve věcí údajného „Ď/zického

napadení, ke kterému mělo dojít mezi panem XXXXXXXX a panem XXXXXXXXX jsem podal

vysvětlení ve Šlapanicích. Já jsem nebyl svědkem žádného napadení mezi panem XXXXXXXX a

panem XXXXXXXXX Pan XXXXXX říkal v práci, že byl jj/zicky napaden ze strany pana XXXXXXXXX a že

má zlomenou ruku Ten den jsem pana XXXXXXX viděl žádné zranění neměl nevím že by byl u

lékaře neviděl jsem na něm zádné známky Ďzzíckého napadení. Pan XXXXXX nevolal ani Policii,

ani sanitku, byl v pohodě U fir my BDSpracuji od roku 2015 pana XXXXXXX znám už z ČSAD já

jsem jezdil ale dálkové linky a pan XXXXXX jezdil jen tady kolem Brna takze jsme se moc

nepotkávalí. ž ufirmy BDSjsmejezdíli najednom vozidle. střídalijsme se. Já jsem s ním nikdy

žádné problémy neměl. 0 vozidlojsem se staral sám, od pana XXXXXXX jsem nic nechtěl.

Pokud vím. tak problémy mezi panem XXXXXXXX a panem XXXXXXXXX byly od začátku. Pan

XXXXXX na pana XXXXXXXX nadával. vyhrožoval mu, že ho zfírmy vyštve. říkal, že k sobě takového

blbce nechce. Myslím si. že pan XXXXXXX není kon/líktní. Chování pana XXXXXXX už bylo do nebe

volající. Já osobně si myslím. že ze strany pana XXXXXXX to byla msta. nechtěl jezdit s panem
vvvvvv

XXXXXXXXXX on chtěl, abychom jezdili zase spolu, ale já jsem měl v drivejsz době 2 úrazy, od
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doby, kdy nastoupil pan XXXXXXXX tak jsem jezdí] jenom jako střídač a od dubna 2020_jsem byl v

pracovní neschopnosti.
”

Správní orgán provedl další důkazy obsažené ve spisovém materiálu, zejména listinné důkazy

oznámení přestupku, že byl spáchán přestupek fyzickou osobou XXXXXX XXXXXXXX nar.

XXXXXXXXXXX kdy měl 23.03.2020 ve 04:20 hod. být-napaden verbálně a pote&#39;
i fyzicky ze strany

svého kolegy XXXXXX XXXXXXXX na ubytovně BDS bus Velká Bíteš vobci Ořechov na ul.

Syrovická Č.p. 130, kdy mělo dojít kdrobnému poranění zápěstí, kdy poškozený uvedl, že

lékařské vyšetření nevyhledá ani nevyhledal, Usnesení města Šlapanice, Komise pro projednání

přestupků ze dne 01.06.2020, záznam o podání vysvětlení ze dne 29.05.2020 a ze dne

26.05.2020, úřední záznam o podání vysvětlení XXXXXXXXX XXXXXXXX

Po provedení všech důkazů správní orgán uzavřel ústní jednání, poté vyzval obviněného

XXXXXXXXX XXXXXXX k seznámení se se spisovým materiálem před vydáním rozhodnutí, obviněný

svého práva nevyužil, správní orgán přistoupil k vydání rozhodnutí.

Správní orgán vždy posuzuje důkazy v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, hodnotí

dostupné důkazy dle svého uvážení a ve všech souvislostech. Je třeba zvážit všechny okolnosti

případu jednotlivě i v jejich souhrnu, přičemž se správní orgán musí vypořádat s konkrétními

skutečnostmi vyplývajícími z výpovědí obviněného, svědeckých výpovědí a listinných důkazů.

Správní orgán v tomto případě i uvažoval v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu.

Přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. l písm. c) bod 2 zákona o některých

přestupcích se fyzická osoba dopustí tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak, že jiného

nepravdivé obviní z přestupku. Legální definice přestupku je provedena vustanovení § 5

přestupkového zákon. Pachatel, který jiného nepravdivé obviní z přestupku, si musí být vědom,

že toto obvinění je způsobilé přivodit postih konkrétní osoby. Podmínkou knaplnění této

skutkové podstaty přestupku je tedy skutečnost, že obviněná osoba se přestupku nedopustila.

Zlistinných důkazů vyplývá, že obviněný XXXXXX dne 25.03.2020 podal vysvětlení jako

oznamovatel u Policie ČR OOP Rajhrad. Uvedl, že dne 23.03.2020 byl fyzicky napaden

XXXXXXXX XXXXXXXXXX kdy měl do obviněného XXXXXXX strčit a ten měl upadnout na otevřené

dveře, čímž si namohl zápěstí pravé ruky. Obviněný XXXXXX odmítnul ošetření s tím, že nebude

zatěžovat zdravotní systém. Policie dále ve věci nikoho dalšího nevyslechla a věc byla

postoupena Komisi pro projednávání přestupků, město Šlapanice, kdy XXXXXX XXXXXXX byl

podezřelým ze spáchání přestupku úmyslného narušení občanského soužití tím, že se měl

dopustit vůči jinému jiného hrubého jednání. Komise provedla šetření, kdy si předvolala

k podání vysvětlení podezřelého XXXXXXX XXXXXXXXX a dále XXXXXX XXXXXXXXXXXX Oba vyloučili,

Že by došlo k jakémukoliv fyzickému napadení, tvrzení XXXXXXXXX XXXXXXX nebylo podloženo

žádným důkazem, proto Komise pro projednání přestupku věc usnesením odložila.

Obviněný XXXXXXXX XXXXXX nejprve tedy na Policii ČR oznámil fyzické napadení ze strany

XXXXXXX XXXXXXXXX rovněž u Komise pro projednání přestupků jednoznačně označil konkrétní

osobu, která ho měla fyzicky napadnout, a to XXXXXXX XXXXXXXXX Obviněný XXXXXX si tedy musel

být vědom toho, že skutečnosti uvedené v jeho oznámení o přestupku jsou způsobilé přivodit

postih konkrétní osoby, kterou voznámení uvedl. Podané oznámení však neodůvodňovalo

zahájení řízení o přestupku, nebyly shledány dostatečné skutkové důvody ktomu, aby bylo

zahájeno přestupkové řízení proti XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Jak uvedl svědek XXXXXX XXXXXXX ve své výpovědi, s obviněným XXXXXXXX měl od počátku

problémy v práci, k fyzickému kontaktu nikdy mezi nimi nedošlo, dále svědek XXXXXXX uvedl,

že oznámení obviněného XXXXXXX ve věci fyzického napadení bylo učiněno vědomě s cílem

vyštvat svědka XXXXXXXX zpracovního místa, tvrzení obviněného XXXXXXX se nezakládala na

pravdivých skutečnostech. Výpověď svědka XXXXXXXX byla podpořena výpovědí svědka XXXXXX

XXXXXXXXXXXX který ve své svědecké výpovědi uvedl, že problémy mezi svědkem XXXXXXXXX a
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obviněným XXXXXXXX byly od začátku, obviněný XXXXXX na svědka XXXXXXXX nadával,

vyhrožoval mu, že ho z firmy vyštve. Svědek XXXXXXXXX rovněž uvedl, že si myslí, že ze strany

obviněného XXXXXXX se jednalo o mstu.

Na základě výše uvedených výpovědí, listinných důkazů a s ohledem na výše uvedené

skutečnosti správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a uznal

obviněného vinným ze spáchání výše uvedeného přestupku.

Podle ustanovení § 15 odst. l zákona zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení

0 nich... K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z

nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. Podle odst. 2

Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit

zájem chráněný zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem

chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, s tím byl srozuměn. Podle odst. 3

Přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že svým jednáním může porušit

nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento

zájem neporuší nebo neohrozí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit

zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a

mohl.

Obviněný se dopustil svého jednání ve formě úmyslu, a to úmyslu přímého. Obviněný věděl, že

může následek způsobit a chtěl ho způsobit.

Správní orgán rozhodl o uložení pokuty při dolní hranici zákonné sazby tak, jak je uvedeno výše

ve výroku rozhodnutí. Správní orgán při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédl

k uvedené povaze a závažnosti přestupku, k jednání obviněného.

Podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. b) zákona o některých přestupcích lze za přestupek uložit

pokutu do 20 000 Kč. Správní orgán považuje správní trest ve formě pokuty při dolní hranici

zákonné sazby ve výši 1000,- Kč za trest, který splní výchovnou i represivní funkci správního

trestu.

Vzhledem ktomu, že byl XXXXXXXX XXXXXX uznán vinným zpřestupku, vztahuje se na něj

povinnost daná podle ust. § 95 odst. l zákona o odpovědnosti za přestupky, nahradit náklady

řízení stanovené § 6 odst. l vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého

výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve

znění vyhlášky č. 112/2017 Sb. Správnímu orgánu při rozhodování o stanovení výše úhrady

nákladů řízení nebyly známy žádné důvody hodné zvláštního zřetele, odůvodňující snížit jejich

paušální částku (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. l. 2007, č.j. 2 As 60/2006-

53), a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku části IIl. tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání

má

odýladhý

účinek.
/

l

Q &#39;r *1:
4“:
1&#39; \/

Mgr. Karolína Staňková

vedoucí odboru vnitřní správy
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