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Úvod
Tématem této bakalářské práce je popis vývoje a současného stavu správních orgánů
města Semil, popis vývoje soudnictví v městě, určení spolupráce mezi Městským úřadem a
Okresním soudem Semily. Tato práce se v poslední kapitole také zabývá komisí k řešení
přestupků. Je velmi důležité sledovat vliv historických změn na systém orgánů veřejné
správy, jako i na vývoj soudní moci.
Práce je rozdělena do tří kapitol. Kritériem pro toto uspořádání bylo vytvoření
přehledného členění spolupráce mezi Městským úřadem a Okresním soudem v návaznosti
na historii soudní moci v městě Semily. Poslední kapitola se zabývá komisí k projednávání
přestupků, jelikož se jedná o orgán, který je místně příslušným správním orgánem
k projednávání přestupků.
Jak jsem již v předchozím odstavci nastínila, první kapitola sleduje historický vývoj
města, orgánů města a soudní moci od první písemné zmínky až do současnosti, respektive
do roku 1960, jelikož od toho roku již nedocházelo k výrazným změnám, které by byly pro
tuto práci důležité.
Druhá část začíná rozčleněním městského úřadu na jednotlivé odbory, protože toto
členění je důležité pro další část druhé kapitoly. V druhé kapitole je uvedeno několik
hlavních oblastí, ve kterých spolupracuje Okresní soud Semily s Městským úřadem
Semily. Což je hlavním předmětem tohoto textu. Druhá kapitola končí popisem spolupráce
Okresního soudu s komisí k projednávání přestupků.
Třetí kapitola navazuje na spolupráci Okresního soudu s komisí k projednávání
přestupků. Je v ní určeno, co je přestupek, jaké sankce mohou být uloženy a hlavně se
zabývá rozborem činnosti komise k projednávání přestupků města Semil.
Prvním cílem této práce je tedy zmapovat historický vývoj správních orgánů
v Semilech a vývoj soudní moci v Semilech od první historické zmínky o městě až
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po současnost. Druhým a hlavním cílem je poukázat na rozsáhlou spolupráci mezi
Městským úřadem Semily a Okresním soudem Semily.
První kapitola se věnuje zejména prvnímu cíli, přičemž druhá kapitola druhému cíli,
který je doplněn o rozbor činnosti komise k projednávání přestupků města Semily.
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1 Historie
1.1 Období 1352- 1848
První písemná zmínka o Semilech pochází z roku 1352, a protože se týká farního
kostela, který byl zpravidla budován, když ves již dosáhla určité velikosti, můžeme právem
předpokládat, že Semily existovaly delší dobu před tímto letopočtem.

Části Semil -

Podmoklice, se připomínají prvně v roce 1322, Bítouchov v roce 1461, Spálov roku 1543.
Pro přesné určení data založení neexistuje spolehlivý podklad. Taktéž se neví, kdy byly
Semily povýšeny na městečko. Knížecí archiv s nejdůležitějšími doklady a privilegiemi
shořel při požáru semilského zámku. 1

Obr. 1: Farní kostel

Semily byly sídlem šlechty, která zde postavila nejprve tvrz, později zámek. Ne
všichni majitelé semilského panství zde trvale žili, ale většinou sem jen dojížděli. V době
jejich nepřítomnosti spravovali panství hejtmani či purkrabí, jejichž moc byla téměř
neomezená. Přehled majitelů Semil do šestnáctého století by byl značně obsáhlý, protože
vrchnost se často měnila. K ustálení majetkových poměrů došlo až po roce 1542, kdy se
Semily dostaly do vlastnictví jednoho z nejbohatších českých rodů, rodu Smiřických.
I když se rozsah majetku Smiřických v jednotlivých obdobích měnil, po většinu času jim
náležel Kostelec nad Černými lisy, Náchodsko, Hořicko, Jičínsko, Novopacko, Semilsko a
větší část Turnovska. Smiřičtí založili i nové obce- Smržovku, Lučany a Tanvald. Albrecht
1

VOTOČEK, Václav. Semily ve stručném přehledu. 1. vyd. Státní okresní archiv Semily se sídlem v Bystré
nad Jizerou : [s.n.], 1992. 19 s.
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Jan, poslední ze Smiřických, se stal vůdčí osobností povstání českých protestantských
stavů v roce 1618. Smiřický popraven nebyl, neboť zemřel dříve, jeho jmění však bylo
zkonfiskováno. 2
V roce 1620 byly Semily vypáleny vojskem a roku 1691 vyhořely znovu. Požár
zničil oba kostely, faru, školu, panské budovy, dvůr, radnici, většinu domů a hlavně
při něm shořela převážná část důležitých dokumentů. Místo panských budov byl postaven
zámek na místě takovém, aby v případě dalšího požáru nebyl ohrožen.

Obr. 2: Semilský zámek

Královským listem z 24. dubna 1623 obdržel větší část majetku Smiřických včetně
Semil Albrecht z Valdštejna. Když nově nabytý majetek připojil ke statkům, které mu již
dříve náležely, stal se vlastníkem desetiny Čech a zatoužil stát se na svém území
nezávislým vladařem. To se mu stalo osudným. Když byl v roce 1634 v Chebu zavražděn,
vídeňská vláda jeho statky zkonfiskovala a rozdala mezi jeho generály a vrahy. Jeden
z jeho generálů, hrabě Mikuláš Desfours, příslušník předního francouzského rodu, získal
panství rohozecké, maloskalské a semilské. Po jeho smrti byly Semily v držení dalších
členů této rodiny až do roku 1748. Tehdy semilské panství koupil František Václav
Caretto-Millesimo. 3
Ve vlastnictví italského hraběcího rodu Millesimů zůstaly Semily do roku 1810,
kdy je získal nešlechtic, velkostatkář Jakub Veith. On i jeho syn Václav v době své
2

VOTOČEK, Václav. Semily ve stručném přehledu. 1. vyd. Státní okresní archiv Semily se sídlem v Bystré
nad Jizerou : [s.n.], 1992. 19 s.
3
Beyond the School : Proměny města Semil [online]. 2005 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:
<http://www.krajinazaskolou.cz/application/Pages/ProjectView.aspx?projectId=363¤tPage=20>.
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čtrnáctileté držby rozsah panství značně omezili a mnohé pozemky prodali poddaným
do dědičného užívání. V roce 1825 koupil semilské panství francouzský kníže Karel Alain
Gabriel Rohan, spřízněný s mnoha panovnickými rody v Evropě. Zbytky semilského
panství, zámek, pivovar a dvůr s rozsáhlými pozemky a lesy prodali Rohanové roku 1898
městu Semily.

1.2 Období 1848 - 1938
Revoluční události v letech 1848 a 1849 si vynutily reformu veřejné správy.
Zatímco do té doby měla šlechta na území, které vlastnila, téměř neomezenou pravomoc,
byly v roce 1850 vytvořeny v nových územních celcích orgány státní správy a poddaní se
stali svobodnými občany. V Semilech bylo zřízeno okresní hejtmanství, později okresní
úřad. I když se rozsah spravovaného území několikrát měnil, zůstaly od té doby Semily
sídlem okresních úřadů až do dnešních dob. 4
Zrušením poddanství v roce 1848 ztratil své opodstatnění starý administrativní
systém, kdy veřejnou správu vykonávaly v první instanci patrimoniální úřady. Nová
organizace postátněné veřejné správy vstoupila v platnost 1. ledna 1850. Čechy byly
výnosem ministerstva vnitra 9.8.1849 č. 352 ř. z. rozděleny na sedm krajů a sedmdesát
devět politických okresů, v nichž byla vytvořena okresní hejtmanství, zvaná též
podkrajskými úřady. Tak vzniká k 1.2.1850 okresní úřad též v Semilech jako součást
jičínského kraje. Do čela byl postaven úředník s právnickým vzděláním, okresní hejtman.
Úřad byl organizován monokraticky a ostatní personál, který zpravidla tvořil okresní
komisař, sekretář, kancelářský personál a sluhové, byl dán hejtmanovi k dispozici. V témž
roce vznikly okresní soudy, jejichž obvody se staly základními jednotkami při vymezování
místní působnosti podkrajských úřadů. Semilský politický okres tvořily dva soudní okresy
– semilský a železnobrodský, zatímco Lomnicko podléhalo podkrajskému úřadu v Jičíně.5
Do obvodu soudního okresu Semily byly z bývalých dominií pojaty tyto katastrální
obce:
4

VOTOČEK, Václav. Semily ve stručném přehledu. 1. vyd. Státní okresní archiv Semily se sídlem v Bystré
nad Jizerou : [s.n.], 1992. 19 s.
5
Okresní archiv Semily : Okresní úřad Semily 1850-1945 (1948). Okresní archiv Semily : [s.n.], 1990-1994.
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1) Z panství Semily 14 obcí- Benešov, Bítouchov, Bořkov, Bozkov, Chuchelna,
Lhota, Podmoklice, Příkrý, Přívlaka, Rybnice, Roprachtice, Sytová, Slaná a Stará
Ves,
2) z panství Jesenný 3 obce – Helkovice, Jesenný a Roztoky,
3) z panství Kumburk a Úlibice 3 obce – Bystrá, Čikvásky a Háje,
4) z panství Lomnice 2 obce – Hořensko a Nedvězí.
Do obvodu soudního okresu Železný Brod byly z bývalých dominií pojaty následující
katastrální obce:
1) Z panství Hrubý Rohozec 4 obce – Loučky, Smrčí, Vrát a Záhoří,
2) z panství Malá Skála 4 obce – Chlístov, Nábzí, Skuhrov a Sněhov,
3) z panství Návarov 7 obcí – Bratříkov, Držkov, Haratice, Jílové, Lhotka, Olešnice a
Zásada,
4) z panství Semily 3 obce – Jirkov, Hrubá Horka a Hoření Hamr,
5) z panství Jesenný 1 obec – Stanové,
6) z panství Svijany 1 obec – Horská Kamenice.
V rámci nové správní a soudní organizace ze dne 1. 7. 1850 byl na území soudního
okresu Semily zřízen Okresní soud v Lomnici nad popelkou, Okresní soud v Rokytnici nad
Jizerou, Okresní soud v Semilech, Okresní soud v Turnově, Okresní soud ve Vysokém nad
Jizerou (ten ovšem zahájil svou činnost až k 1.10.1876).
Okresní soud Semily byl zřízen v rámci nové správní a soudní organizace ke dni 1. 7.
1850, do soudního okresu patřily obce Benešov u Semil, Bítouchov, Bořkov, Bozkov,
Bystrá nad Jizerou, Čikvásky, Dolní Sytová, Hořensko, Chuchelna, Jesenný, Lhota,
Nedvězí, Podmoklice, Pohoří, Příkrý, Roztoky u Semil, Rybnice, Semily, Slaná, Spálov a
Škodějov.
Nicméně v téhle době sídlil OSS v budově okresního hejtmanství, později okresního úřadu,
resp. Okresního národního výboru. V těchto dobách probíhala velmi rozsáhlá spolupráce
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mezi OSS a zmíněnými úřady. Teprve nedávno se přestěhoval do nové budovy, avšak
spolupráce se nezměnila. 6

Obr. 3: Budova Okresního soudu Semily

Tato správní reforma však záhy nevyhovovala. Dnem 26. května 1855 začaly
úřadovat nové orgány první instance pod označením okresních úřadů. Stalo se tak
na základě nařízení ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti z 23.3.1855, podle nějž
vzniklo 13 krajských úřadů a 208 smíšených okresních úřadů, a to tím způsobem, že
v sídle každého okresního soudu byl pro jeho obvod zřízen jeden úřad s působností
politickou, soudní i berní. Obvod železnobrodského soudního okresu byl odloučen
od semilského zřízením samostatného okresního úřadu v Železném Brodě. Již v roce 1862
dochází ke zrušení krajských úřadů, na kterých byl do r. 1868 ponechán jen zbytek aparátu
pro dohlédací činnost – ostatní agendy byly přeneseny na místodržitelství. Část působností
správních úřadů byla převedena na nově zřízené samosprávné okresy s volenými okresními
zastupitelstvy.7
Rozsáhlá správní reorganizace na základě zákona z 19.5.1868 č. 44 ř. z. navazuje
zřízením okresních hejtmanství opět na koncepci velkých okresů z let 1850-1855, odděluje
soudnictví od politické správy a obvody soudních okresů jsou zároveň obvody okresů
berních a od r. 1864 i samosprávných.
Obvod okresního hejtmanství Semily měl již tři soudní okresy: semilský,
železnobrodský a lomnický, s 69 katastrálními obcemi.

6
7

Okresní archiv Semily : Okresní soud Semily I. Okresní archiv Semily : [s.n.], 1960.
Okresní archiv Semily : Okresní úřad Semily 1850-1945 (1948). Okresní archiv Semily : [s.n.], 1990-1994.

17

V této době náleželo k soudnímu okresu Semily 23 obcí, k soudnímu okresu
Lomice 25 obcí a k soudnímu okresu Železný Brod 21 obcí. Okresní soudy v Semilech a
Lomnici náležely do obvodu krajského soudu v Jičíně, v Železném Brodě krajského soudu
v Mladé Boleslavi.8
Změna hranic nastala roku 1876 zřízením nového okresního soudu ve Vysokém nad
Jizerou v okresním hejtmanství jilemnickém. Od soudního okresu Semily byly odloučeny
Helkovice, Přívlaka, Roprachtice a Stará Ves, od soudního okresu Železný brod Lhotka,
Stanové a Zlatá Olešnice. Celkový počet obcí semilského hejtmanství se tak snížil na 62
katastrální obce. Od tohoto roku zůstaly hranice nezměněny až do záboru pohraničí v roce
1938.
Vznik samostatného československého státu nepřinesl větších změn. Změnil se jen
název a místo dřívějšího okresního hejtmanství nastupuje okresní správa politická.
Reorganizace politické správy podle zákona z 14.7.1927 č. 125 Sb. znamenala výrazné
omezení samosprávy. Dosavadní samosprávné okresy v rozsahu soudních okresů byly
zrušeny a byla vytvořena nová zastupitelstva ze dvou třetin volená a z jedné třetiny
jmenovaná vládou z řad odborníků. Působnost těchto nových okresních zastupitelstev se
vztahovala již na celý správní okres. Dosavadní okresní správy politické byly
přejmenovány na okresní úřady. 9

1.3 Období 1938 – současnost
Když muselo Československo na podzim roku 1938 postoupit Německu pohraničí
s většinou německy mluvícího obyvatelstva, přistěhovalo se do Semil mnoho uprchlíků
z obsazených území. Okupací českých zemí německým vojskem 15. března 1939 začalo
jedno z nejtěžších období v dějinách Semil. V českém pohraničí, které bylo připojeno
mnichovským diktátem k Německu, byla od 1. do 20. října 1938 svěřena všechna moc
armádě. Na semilském okrese zábor postihl obce v soudním okrese železnobrodském –
8

Okresní archiv Semily : Okresní soud Semily I. Okresní archiv Semily : [s.n.], 1960.
PŘIBIL, Radek. Přijetí a realizace zákona o organizaci veřejné správy z roku 1927. [s.l.], 2006. 47 s.
Masarykova univerzita. Vedoucí bakalářské práce JUDr. Karel Schelle, CSc. Dostupný z
WWW: <http://is.muni.cz/th/108723/pravf_b/>.
9
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Haratice, Plavy, Velké Hamry a části obce Zásady. Zabrané území spadalo do tzv. říšské
župy sudetské (Reichsgau Sudetenland) a jeho správa přešla v říjnu 1938 z vrchního
velitelství okupačních vojsk na říšského komisaře pro sudetoněmecké území se sídlem
v Liberci. Tento úřad byl nařízením říšské vlády přeměněn 14.4.1939 v říšské
místodržitelství. Zbylé území bylo rozděleno na tzv. venkovské okresy, kterých bylo 53, a
městské okresy, jichž bylo pět. Nacisté vybudovali v krátké době velmi dokonalý systém
politických úřadů, justice a policie, příslušné pro německé státní občany, vyňaté
z působnosti protektorátních úřadů, jež vykonávaly také řídící a kontrolní činnost vůči
úřadům protektorátním. 18.6.1942 vstoupilo v platnost nařízení o zjednodušení politické
správy, které zrušilo úřad vrchního zemského rady v Jičíně (oberlandrát) a jeho správní
úkoly přešly na okresní úřady – Správu z pověření Říše (Reichsauftragsverwaltung). RAV
měla na starosti především záležitosti německých občanů, žijících na území protektorátu,
vedla také evidenci cizinců, zbrojních pasů, propustek apod., na sklonku války byla
kompetentní také pro věci obrany.10
Na semilském zámku se usadil německý hejtman, postrachem se stalo gestapo,
které zatklo a uvěznilo mnoho lidí, z nichž řada byla popravena nebo zahynula
v německých věznicích a táborech. Obyvatelé Semilska se s porobou nesmířili, tajně
budovali a ozbrojovali početnou armádu, která v příhodném čase proti vetřelcům zasáhla.
10. května 1945 do Semil dorazila Rudá armáda v čele s Olegem Pěnkovským.
Po osvobození převzal správu města okresní národní výbor. 11
Okresní národní výbor Semily byl ustanoven pro soudní okres Semily, druhý byl
určen pro Lomnici nad Popelkou. K jejich sloučení došlo po vydání základních norem,
zvláště pak směrnic ministerstva vnitra z 19. května 1945. Kompetence tohoto ONV
nezasahovala na Železnobrodsko, které od r. 1942 přináleželo k politickému okresu
turnovskému. Teprve 11. srpna 1945 došlo k předání agendy obcí soudního okresu Železný
Brod ONV Semily.
V únoru 1948 skončilo krátké období demokratického zřízení ve státě, moc převzal aparát
komunistické strany.
10

Okresní archiv Semily : Okresní úřad Semily 1850-1945 (1948). Okresní archiv Semily : [s.n.], 1990-1994.
VOTOČEK, Václav. Semily ve stručném přehledu. 1. vyd. Státní okresní archiv Semily se sídlem v Bystré
nad Jizerou : [s.n.], 1992. 19 s.
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V období od r. 1949 do r. 1954 došlo k několika zásadním změnám. Ústavní zákon
č. 150/1948 Sb. definitivně zakotvil existenci národních výborů v československém
státním zřízení. Nařízením ministra spravedlnosti z 29. ledna 1949 č. 11/1949 Sb. byly
zrušeny okresní soudy v Lomnici nad Popelkou a Semilech a stanovena příslušnost
okresního soudu v Železném Brodě pro celý správní okres semilský. V roce 1949 byly též
radou ONV ustaveny komise finanční, dopravní, komise pro stíhání přestupků černého
obchodu a mimořádná vyživovací komise, sociálně politická a zemědělská daňová komise.
V roce 1950 přibyly komise průmyslová, zemědělská úvěrová komise, plánovací komise a
trestní komise dle trestního řádu správního č. 89/1950 Sb. Období po r. 1948 znamenalo
soustavné rozšiřování pravomoci národních výborů, které postupně převzaly podstatnou
část veřejné správy, vykonávané do té doby jinými orgány.12
Jak se dále vyvíjel ONV, respektive jeho odbory, je znázorněno v příloze č. 1.
Okresní národní výbor v Semilech ukončil svou činnost ke dni 2. července 1960
v důsledku nového územního členění státu dle zákona z 9. dubna 1960 č. 36/1960 Sb. a
zákona z 25. května 1960 č. 65/1960 Sb. o národních výborech.13
V semilském archivu se nacházejí archiválie jak z výše zmíněného Okresního
národního výboru Semily, tak následně z Okresního úřadu Semily, resp. Městského úřadu
Semily s rozšířenou působností. Nicméně k mnoha archiváliím je veřejnosti odepřen
přístup, jelikož tyto archiválie ještě nemají inventární soupis nebo obsahují tajné materiály.
Mezi tento druh archiválií patří i část z fondu Okresní národní výbor, fond Lidový soud
Semily a Lidový soud Kolora Semily.

12
13

Okresní archiv Semily : Okresní národní výbor Semily I. Okresní archiv Semily : [s.n.], 2006.

Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 65/1960 Sb. o
národních výborech, ve znění pozdějších předpisů
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2 Spolupráce

Městského

úřadu

Semily

s Okresním

soudem Semily

2.1 Současná struktura MěÚ Semily
Semily jsou městem s vlastní právní subjektivitou. To znamená, že v právních
vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Město
je samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města,
starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Město Semily může v rámci výkonu
samostatné působnosti mimo jiné také zřizovat a rušit městskou policii, zajišťuje záležitosti
veřejného pořádku a má právo ukládat sankce. Město Semily dále vykonává též státní
správu, nebo-li přenesenou působnost. Vztah městského úřadu k orgánů města upravuje
zákon o obecním zřízení.
Městský úřad je orgán Města Semily, který plní úkoly v oblasti samostatné
působnosti i přenesené působnosti města. V oblasti samostatné působnosti města městský
úřad:
a) plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Semily nebo Rada města Semily,
b) pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti,
c) po odborné stránce usměrňuje útvary, které město založilo nebo zřídilo.
V oblasti přenesené působnosti města městský úřad:
a) vykonává přenesenou působnost v základním rozsahu ve věcech, které stanoví
zvláštní zákony s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města
Semily, zejména rady města nebo zvláštního orgánu, případně komise. Správním
obvodem při výkonu přenesené působnosti je území města Semily,
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b) vykonává kromě přenesené působnosti i přenesenou působnost v rozsahu jemu
svěřeném zvláštními zákony. Městský úřad je tedy zároveň pověřeným obecním
úřadem.
Správní obvod MěÚ při výkonu přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu
je vymezen územím obcí: Benešov u Semil, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, Háje nad
Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Semily, Slaná,
Vysoké nad Jizerou, Záhoří.
c) vykonává kromě přenesené působnosti bodů a), b) i přenesenou působnost
v rozsahu jemu svěřeném zvláštními předpisy. Městský úřad je současně obecním
úřadem obce s rozšířenou působností. Správní obvod MěÚ při výkonu přenesené
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí:
Benešov u Semil, Bělá u Staré Paky, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bystrá nad Jizerou,
Háje nad Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou,
Nová Ves nad Popelkou, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Semily, Slaná,
Stružinec, Syřenov, Veselá, Vysoké nad Jizerou, Záhoří,
d) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona o svobodném přístupu
k informacím
Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce zařazení
do městského úřadu. Rada města Semily zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského
úřadu odbory, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do městského úřadu.
Odbory plní úkoly jak v samostatné tak v přenesené působnosti.
Městský úřad Semily se člení do těchto odborů:
a) Odbor správy majetku
b) Odbor finanční a plánovací
c) Odbor školství, kultury a vnějších vztahů
d) Odbor investic
e) Odbor obvodní stavební úřad
f) Odbor správní
g) Odbor životního prostředí
h) Odbor sociálních věcí
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i) Odbor obecní živnostenský úřad
j) Odbor dopravy14
Tato práce se částečně zaměřuje na spolupráci Městského úřadu Semily s Okresním
soudem Semily. Prakticky všechny odbory v jisté míře spolupracují s Okresním soudem
Semily. Jedná se převážně o případy, kdy účastníci správních řízení poruší zákon, či tuto
součinnost stanoví sám zákon. Jako příklad může sloužit odbor správní, respektive přímo
matrika. Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém
matričním obvodu soudu příslušnému k projednání dědictví. 15
V tomto případě daný odbor pouze oznámí soudu, že došlo k úmrtí.
Ovšem rozsah spolupráce mezi odbory městského úřadu a okresním soudem se
velmi liší, podle toho, o jaký odbor se jedná. V následujících podkapitolách se budu
zabývat právě těmi odbory městského úřadu, jejichž spolupráce s Okresním soudem
Semily je velmi rozsáhlá.

2.2 Odbor obecní živnostenský úřad
Spolupráce tohoto odboru s okresním soudem není příliš rozsáhlá. Hlavním
případem, kdy ke spolupráci dochází, je, když Okresní soud v Semilech rozhodne
v záležitosti trestné činnosti a odsouzený je osobou samostatně výdělečně činnou. Jakmile
OSVČ spáchá trestný čin, ať už spojený s výkonem jeho podnikání nebo jeho podnikání se
netýkající, Okresní soud Semily vždy zasílá odboru obecního živnostenského úřadu
pravomocné rozhodnutí soudu (v rámci porozsudkové agendy). Může se jednat jak
o rozsudek, tak trestní příkaz. Okresní soud s pravomocným rozhodnutím zasílá i přípis
na hlavičkovém papíře a tím odboru obecního živnostenského úřadu dává na vědomí, že
odsouzený OSVČ byl pravomocně odsouzen.
Okresní soud také v rámci svého rozhodnutí může přistoupit k trestu zákazu činnosti
spočívajícím v zákazu výkonu funkcí, např. činností spojených s finančním poradenstvím.
14

Organizační řád Městského úřadu Semily. Semily : [s.n.], 2007. 29 s. Dostupný z WWW:
<http://www.semily.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/mestsky_urad/organizacni_rad.pdf>.
15

Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
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Jakmile má OSVČ živnostenský nebo koncesní list na výkon soudem zakázané činnosti,
přistoupí odbor obecního živnostenského úřadu k jeho odebrání. Danému odboru se také
zasílají rozhodnutí soudu 2. stupně v dané věci.

2.3 Odbor dopravy
Odbor dopravy vede v rámci své agendy registr řidičů a registr vozidel. Eviduje
přestupky vzniklé při řízení motorových vozidel, uložené tresty a bodové ohodnocení.
Danému odboru se opět zasílají pravomocná rozhodnutí soudu (trestní příkazy,
rozsudky, usnesení) a to v případě, že odsouzený spáchal trestnou činnost maření výkonu
úředního rozhodnutí, řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem alkoholu a
návykových látek, ublížení na zdraví způsobené dopravním prostředkem. Takže když je to
trestná činnost spojená s trestnou činností v dopravě.
Okresní soud v dané věci může rozhodnout mimo jiné i trestem zákazu činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Povinností člověka je při uložení trestu
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel osobně dojít na městský
úřad, odbor dopravy, předat jim usnesení a odevzdat řidičský průkaz. Když průkaz
neodevzdá, nesplní jednu z podmínek k navrácení řidičského průkazu při žádosti o
upuštění od výkonu zbytku trestu.
Na polovině výkonu trestu zákazu činnosti, spočívajícím v zákazu řízení motorových
vozidel si může odsouzený podat žádost na okresní soud, aby bylo upuštěno od výkonu
zbytku trestu. V tom případě Okresní soud Semily žádá po městském úřadu- odboru
dopravy výpis z evidenční karty řidiče. Pokud na EKŘ nepřibyly další záznamy, takže se
odsouzený nedopustil dalších přestupků a trestné činnosti, může soud usoudit, že se
odsouzený choval řádně a na základě veřejného zasedání mu řidičský průkaz vrátí. Ovšem
když se zjistí, že se odsouzený nechoval řádně, dopustil se dalších přestupků, trestných
činů atd., žádost o navráceni ŘP se zamítne. S tímto pravomocným rozhodnutím si opět
člověk sám zajde na odbor dopravy a zažádá o navrácení řidičského průkazu.
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2.4 Odbor sociálních věcí
Mezi Okresním soudem Semily a Městským úřadem Semily, odborem sociálních
věcí probíhá nejrozsáhlejší spolupráce. Odbor sociálních věcí může být kupříkladu
účastníkem soudního řízení nebo může podávat návrhy na předběžná opatření. Než budu
psát o samotné spolupráci mezi tímto odborem a okresním soudem, musím napsat, čím se
vlastně odbor sociálních věcí zabývá.
Odbor sociálních věcí:
- zajišťuje sociální poradenství a pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou
dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo
nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, nebo kteří bez pomoci společnosti
nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry. Tuto sociální
péči zajišťuje odbor především v souladu se zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů
ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, se zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a
se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- vykonává přenesenou působnost na úseku sociálně právní ochrany dětí
podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů. 16
Odbor sociálních věcí se člení na několik samostatných úseků:
- úsek dávky a služby
- úsek sociálně právní ochrany dětí, péče o občany ohrožené sociálním vyloučením
- péče o občany s těžkým zdravotním postižením a péče o staré občany
Pro posouzení spolupráce mezi odborem a okresním soudem je nejdůležitější úsek
sociálně právní ochrany dětí, péče o občany ohrožené sociálním vyloučením.
16

Organizační řád Městského úřadu Semily. Semily : [s.n.], 2007. 29 s. Dostupný z WWW:
<http://www.semily.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/mestsky_urad/organizacni_rad.pdf>.
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2.4.1 Úsek sociálně právní ochrany dětí, péče o občany ohrožené
sociálním vyloučením
-

provádí sociálně právní ochranu dětí (opatrovnictví, podávání zpráv k soudům,
zastupování zájmů dítěte u soudních jednání),

-

provádí ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

-

zajišťuje ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

-

působí směrem k obnově narušených funkcí rodiny,

-

zajišťuje náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounská péče),

-

poskytuje sociální poradenství v rámci sociálně právní ochrany dětí,

-

poskytuje sociální poradenství etnickým a národnostním menšinám, občanům
ohroženým sociálním vyloučením,

-

rozhoduje o výplatě mimořádné pomoci občanům ohroženým sociálním
vyloučením,

-

poskytování okamžité pomoci spočívající v krizové intervenci občanům
v náročných životních situacích,

-

koordinuje péči o občany ohrožené sociálním vyloučením, a to jak mladistvé,
tak dospělé,

-

analyzuje problematiku sociálně-patologických jevů a drog,

-

spolupracuje s dalšími státními orgány, soudy, policií, společenskými a
ostatními organizacemi.17

V rámci tohoto úseku se budu ovšem zabývat jen úsekem sociálně právní ochrany
dětí (dále jen OSPOD). OSPOD má hned několik možností, jak pomoct rodině v obtížné
situaci. Mohou dávat doporučení a mohou s rodinou vést pohovory. Když ovšem v rodině
nedochází ke zlepšení situace, dává OSPOD podnět k soudu, aby rozhodnul o soudním
dohledu, o svěření dětí do pěstounské péče, udělil napomenutí nebo vydal předběžné
opatření.

17

Organizační řád Městského úřadu Semily. Semily : [s.n.], 2007. 29 s. Dostupný z WWW:
<http://www.semily.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/mestsky_urad/organizacni_rad.pdf>.
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Městský úřad Semily postupuje podle zákona 1963/94 Sb. Zákon o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, §42, §43. Ten stanovuje, že opatření, kterými se omezuje rodičovská
zodpovědnost, může určit jen soud. Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může
soud, neučinil-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, učinit tato opatření:
a) napomene vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a osoby, kteří narušují jeho
řádnou výchovu,
b) stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy, občanských
sdružení v místě bydliště nebo na pracovišti,
c) uloží nezletilému omezení, která brání škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména
návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě nevhodných.
Soud může také rodičům omezit rodičovskou zodpovědnost, pozastavit rodičovskou
zodpovědnost nebo je může zbavit rodičovské zodpovědnosti. Více uvádí § 44, § 45.
§ 44
1) Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské zodpovědnosti závažná překážka a
vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud pozastavit výkon rodičovské zodpovědnosti.
2) Nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a
vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou zodpovědnost omezí; přitom
vždy konkrétně vymezí rozsah práv a povinností, na které se omezení vztahuje.
3) Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji
závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví.
4) Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání
trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil trestného
činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho
dítětem, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení
rodičovské zodpovědnosti.
5) Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti rozhodnutím soudu podle předchozích
odstavců nezaniká.
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§ 45 stanovuje, jak se určí, komu se dítě svěří.
1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby
než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením
dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému
dítěte.
2) Dítě je možno svěřit i do společné výchovy manželů. Zemře-li jeden z manželů,
zůstává dítě ve výchově druhého manžela. Po rozvodu manželů rozhodne soud o
výchově dítěte; do rozhodnutí soudu společná výchova trvá.
3) Do výchovy jen jednoho manžela je možno dítě svěřit pouze se souhlasem druhého
manžela. Tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý z manželů pozbyl způsobilosti
k právním úkonům nebo je-li opatření tohoto souhlasu spojeno s překážkou těžko
překonatelnou.
4) Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče vymezí
soud rozsah jejich práv a povinností k dítěti. 18
Jak již bylo výše řečeno, Městský úřad Semily podává k soudu také návrhy na
předběžná opatření. Předběžná opatření jsou definována v zákoně č. 99/1963 sb. Občanský
soudní řád ve znění pozdějších předpisů, Část druhá: Činnost soudu před zahájením řízení,
Hlava druhá: Předběžná opatření a zajištění důkazu. Jak stanoví § 75, předběžné opatření
podle § 76a může předseda senátu nařídit jen na návrh obce s rozšířenou působností. Jiné
předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh; návrhu není třeba, jde-li o předběžné
opatření pro řízení, které může soud zahájit i bez návrhu.
Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby:
a) platil výživné v nezbytné míře;
b) odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud;
c) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a
navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje;
d) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu;
e) nenakládal s určitými věcmi nebo právy;
18
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f) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel
§ 76a
1) Ocitlo-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj
vážně ohroženy nebo narušeny, předseda senátu předběžným opatřením nařídí, aby bylo
na nezbytně nutnou dobu umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí.
Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého
zajistit nezletilému dítěti řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i
rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných jiných opatření stanovených
předběžným opatřením. Jde-li o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního
právního předpisu19 na přechodnou dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s
osvojením, nebo na dobu do rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče k
osvojení, soud svěří dítě do pěstounské péče předběžným opatřením.
§ 76b
1) Je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život,
zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, může předseda senátu předběžným
opatřením uložit účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejména aby
a) dočasně opustil byt nebo dům společně obývaný s navrhovatelem (dále jen
"společné obydlí"), jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupoval,
b) se zdržel setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním.20
Návrhy na předběžná opatření jsou rozděleny na 3 typy. Denní (podle § 76a- viz
výše), dvoudenní (podle § 76b- viz výše) a týdenní (na jiné předběžné opatření).
Při denním návrhu musí soud rozhodnout do 24 hodin od podání návrhu. Při
dvoudenním musí rozhodnout do 48 hodin. Předběžné opatření tohoto typu trvá 1 měsíc
od jeho vykonatelnosti. Bylo-li v této době zahájeno řízení ve věci samé, lze předběžné
opatření měsíčně prodlužovat, ovšem jen na dobu jednoho roku. Jelikož Okresní soud
Semily nemá dostatek času na přezkoumání situace, spoléhá se na šetření MěÚ Semily.
Takováto situace by mohla být ze strany Městského úřadu Semily zneužívána, to se ovšem
19
20

§ 45a odst. 2 písm. b) a c) zákona o rodině
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zatím nestalo. Veškeré podklady, které OSPOD předává s návrhem na předběžné opatření,
jsou podloženy fakty.
Při týdenním návrhu na předběžné opatření soud postupuje naprosto stejným
způsobem, ovšem má více času na přezkoumání situace. Jelikož má Okresní soud Semily
více času na přezkoumání situace, může si kupříkladu vyžádat předvedení nezletilého.
Ovšem výslechu (resp. pohovoru) musí být přítomen zaměstnanec MěÚ Semily, OSPOD.
Rodiče musí být s průběhem pohovoru seznámit. Výslech za přítomnosti rodičů není moc
vhodný, jelikož dítě pak odmítá vypovídat, neříká pravdu, aby nebyl trestaný apod. Rodiče
mohou ovšem jakožto účastníci řízení nahlédnout do spisu a výpověď svého dítěte
si mohou přečíst.
Hlavní rozdíl mezi denním a týdenním návrhem na předběžné opatření je ten, že
denní návrh podává pouze MěÚ, týdenní může podat kdokoliv z účastníků.
Pominou-li důvody, je předběžné opatření zrušeno. Každý měsíc se musí předběžné
opatření (dle § 46a) uložené usnesením prodlužovat, ovšem maximálně na dobu 6ti měsíců.
Pokud bylo rozhodnuto ve věci podle § 46b, usnesení se musí prodlužovat každý měsíc,
maximálně na dobu jednoho roku. Do tří měsíců musí být zahájeno řízení ve věci samé,
po rozhodnutí v dané věci předběžné opatření zaniká. Usnesení o předběžném opatření je
účinné vyhlášením, doručením účastníkům, ovšem i když strany s usnesením nesouhlasí, je
vykonatelné.21
MěÚ Semily podává tedy návrhy na předběžná opatření. Je ovšem také účastníkem
řízení. Kdykoliv se projednávaná věc týká mladistvého nebo nezletilého, musí být u všech
jednání přítomni zaměstnanci MěÚ Semily, OSPOD. Jelikož jsou účastníkem řízení, zvou
se k jednání, vyjadřují se k výchově, vyjadřují se k výši výživného, mohou klást otázky
rodičům, navrhovat důkazy a znalecké posudky, mohou nahlížet do spisů, podávat
průběžné návrhy soudu, podávat závěrečný návrh na rozhodnutí soudu, resp. vyjadřovat se
k návrhu na rozhodnutí, podanému zástupcem OSZ. Při řízení, které se týká mladistvého
nebo nezletilého, vyžaduje si OSS zprávy o pověsti, přešetření poměrů rodiny, může také
vyžádat pohovory s dětmi a pohovory ve škole, které OSPOD musí na žádost vykonat.
21
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Dále vyžaduje zprávy o příjmu rodičů, o poměrech v rodině, o vyživovacích povinnostech,
o podmínkách žití, o nadstandardních výdajích na děti (koníčky, dlouhodobé
onemocnění,...). Takto se prošetřuje situace obou rodičů.
Po skončení řízení (civilního, trestního) zasílá OSS Městskému úřadu SemilyOSPOD usnesení. Soud soustavně sleduje provádění výchovných opatření jím učiněných a
hodnotí jejich účinnost. Soud může požádat městský úřad, aby namísto soudu sledoval, zda
jsou dodržována výchovná opatření učiněná soudem. V těchto případech spolupracuje
jak Okresní soud Semily tak Městský úřad Semily s občanským sdružením REP, což je
poradna pro rodinu a děti, se sídlem v Turnově. Toto občanské sdružení vykonává program
výchovného poradenství pro rodinu a děti a program resocializace mladých obviněných
nebo odsouzených.

2.5 Další orgány obce
Dalším orgánem obce, se kterým spolupracuje Okresní soud Semily, je zvláštní
orgán obce, zřízený podle § 106 odst. 1 zákona o obcích starostou obce. Jedná se o Komisi
pro projednávání přestupků, dále jen přestupková komise.22
Okresní soud Semily může přestupkové komisi předat spis, pokud usoudí, že se
nejedná o trestný čin, ale pouze o přestupek. Přestupková komise musí danou věc
projednat, nemůže věc vrátit k přezkoumání Okresnímu soudu Semily, i když členové
komise dospějí k přesvědčení, že by se mohlo o trestný čin jednat.
Naopak přestupková komise může projednávanou věc posoudit, že se jedná o trestný
čin. A pokud jsou prvním orgánem, který danou věc projednává, může spis předat
Okresnímu soudu Semily. OSS může opět po přezkoumání spis předat zpět s tím, že se o
trestný čin nejedná.
Činnosti přestupkové komise bude věnována celá následující kapitola.

22
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3 Rozbor činnosti komise pro projednávání přestupků
Projednávání přestupků je nedílnou součástí výkonu státní správy. V převážné většině
případů vykonává přestupkovou agendu města komise pro projednávání přestupků.
Výjimkou není ani město Semily. Komise pro projednávání přestupků je zvláštním
orgánem obce, zřizuje ji starosta podle § 106 odst. 1 zákona o obcích, který taktéž jmenuje
a odvolává její členy. Ve vedení zvláštního orgánu může být jen osoba, která prokázala
zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní
orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící v čele zvláštního
orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto
prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.23
Podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
projednává přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému
pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud
nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních
komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.
Při projednávání přestupků se přestupková komise řídí přestupkovým zákonem a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přestupková komise
je místně příslušným správním orgánem k projednávání přestupků, ke kterým dojde
v územním obvodu města Semily. Může také projednat přestupky, ke kterým došlo
v územním obvodu jiného správního orgánu, je-li jí takový přestupek k projednání tímto
správním orgánem postoupen a pachatel přestupku se v jejím územním obvodu zdržuje
nebo pracuje. Přestupková komise jedná a rozhoduje ve tříčlenném složení, usnášejí se
většinou hlasů, ústní jednání je neveřejné. Rozhodnutí o přestupku nelze doručit veřejnou
vyhláškou. 24

23
24
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Město Semily má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků s obcemi Záhoří, Slaná, Příkrý, Chuchelna, Jesenný, Háje
nad Jizerou, Bozkov, Benešov u Semil a Bystrá nad Jizerou. Správní poplatky a náklady
řízení, předepsané a vybrané orgánem Města Semily při plnění předmětu veřejnoprávních
smluv jsou příjmem Města Semily. Taktéž výnos z pokut uložených orgánem Města
Semily při plnění předmětu veřejnoprávních smluv jsou příjmem Města Semily.

3.1 Co je to přestupek
Jak uvádí zákon o přestupcích, přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje zájem
společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném
zákoně. Ovšem nejedná-li se o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních
předpisů anebo o trestný čin.
Přestupkem není jednání, jímž někdo přiměřeným způsobem odvrací přímo hrozící
nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo nebezpečí přímo hrozící zájmu
chráněnému zákonem. Tímto jednáním však nesmí být způsoben stejně závažný následek
než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.
Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a
svých osobních poměrů povinen.
Přestupek může být spáchán z nedbalosti nebo úmyslně.

3.2 Druhy sankcí a ochranných opatření ukládaných
přestupek

za

Za přestupek lze udělit několik druhů sankcí. Jednotlivé sankce mohou být uloženy jak
jednotlivě, tak v kombinaci s jinou sankcí. To ovšem neplatí pro napomenutí, které nelze
uložit společně s pokutou. Jedná se zejména o tyto sankce:
a) napomenutí
b) pokutu
c) zákaz činnosti
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d) propadnutí věci
Dále se může přistoupit k uložení ochranných opatření, mezi něž se řadí:
a) omezující opatření
b) zabrání věci25

3.3 Průběh přestupkového řízení
Orgány policie musí u přesně vymezených přestupků provést nezbytná šetření
ke zjištění podezřelé osoby a k zajištění důkazních prostředků. Po zjištění uvedených
skutečností předávají přestupek příslušnému správnímu orgánu. Správní orgán se může
obracet zpět na orgány policie či jiné státní orgány, může je žádat o provedení potřebných
úkonů a to jak před zahájením řízení, tak i v průběhu.
K zahájení přestupkového řízení dochází v zásadě z úřední povinnosti. Přestupek
může být projednán v blokovém řízení, v příkazním řízení či při ústním jednání. Pokud se
projednávaná věc týká mladistvého, je přiznán také zástupce OSPOD.
Po projednání věci je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze v zásadě odvolat.
Výjimky, proti kterým se nezle odvolat, stanoví zákon.26
Přestupková komise města Semily má jmenovaného 1 předsedu komise a 6 členů
komise. Jednání probíhá dle zákona o přestupcích vždy v tříčlenném složení.

3.4 Statistická data k přestupkovým řízením města Semily
Komise pro projednávání přestupků přijme ročně několik stovek oznámení o
spáchání přestupku. Samozřejmě i několik desítek oznámení je jim předáno jinými orgány,
25
26
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včetně Okresního soudu Semily. Taktéž, jak už jsem zmiňovala, přestupková komise předá
několik desítek oznámení jinému správnímu orgánu. Jak se vyvíjí přestupková činnost
města Semily a měst, které uzavřely veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků
s městem Semily, uvádí následující tabulka. Jsou v ní zpracována data za roky 2003 –
2008.

Tabulka 1: Přehled přestupků a jejich vyřízení v rozmezí let 2003 – 2008

Roky
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Přestupky
Počet přestupků přijatých
během roku
Počet nevyřízených
přestupků z minulého období
Počet přestupků postoupených
jinam
Počet odložených přestupků
Celkový počet přestupků
k vyřízení
Druhy
Projednání bez
uložených uložení sankce
sankcí
Napomenutí
Pokuta
Zákaz činnosti
Propadnutí věci
Počet
zastavených
řízení
Celkem bylo
projednáno
Počet přestupků, které
přecházejí do dalšího období
Na pokutách bylo
uloženo
Z nich zůstalo ke
konci roku
nezaplaceno

Počet
Kč
Počet
Kč

739

685

643

592

603

547

63

40

35

58

39

89

139

87

132

79

90

69

176

122

96

119

78

94

487

516

450

452

474

473

7

5

12

1

0

3

75
327
6
0

34
420
12
3

39
323
3
1

53
304
2
0

38
290
14
0

40
336
8
2

32

7

14

54

43

40

447

481

392

413

385

426

40

35

58

39

89

47

327
420
323
304
290
336
672.700,- 1.013.600,- 668.000,- 612.000,- 597.800,- 704.400,189
309.700,-

121

97

99

47

30

296.800,- 102.000,-

98.400,-

57.000,-

83.700,-

Zdroj: Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2003, Obec Semily, Liberecký kraj, ze dne
3.1.2004. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2004, Obec Semily, Liberecký kraj, ze
dne 7.1.2005. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2005, Obec Semily, Liberecký kraj,
ze dne 6.1.2006. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2006, Obec Semily, Liberecký
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kraj, ze dne 4.1.2007. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2007, Obec Semily,
Liberecký kraj, ze dne 12.1.2008. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2008, Obec
Semily, Liberecký kraj, ze dne 5.1.2009.

Z této tabulky je zřejmé, že počet přestupků v Semilech a obcích, se kterými je
uzavřena veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupů s městem Semily, je poměrně
vysoký. Jako nejčastější sankce se ukládá pokuta, ovšem několikrát bylo od udělení sankcí
upuštěno, pokud přestupková komise usoudila, že samotné projednání věci stačí
jako výchovný prvek.
Spousta přestupků byla v těchto letech postoupena jinam, zejména k Okresnímu
soudu Semily (s tím, že se jedná již o trestný čin), dále k místně příslušným správním
orgánům (do jiných měst).
Počet zastavených řízení, vzhledem k počtu přestupků, je minimální. Řízení byla
zastavena zejména proto, že mezi účastníky řízení došlo k smíru. Pouze v několika
případech bylo řízení zastaveno kvůli tomu, že se o přestupek nejednalo a čin nebyl
posouzen ani jako trestný čin.
Nejčastěji se u přestupkové komise projednávají vážnější přestupky spáchané
na úseku dopravy. Běžné přestupky na úseku dopravy komise neprojednává, ty jsou
projednávány přímo na odboru dopravy. Dále se komise pro projednávání přestupků
zabývá zejména přestupky spáchanými na úseku majetku, přestupky proti občanskému
soužití, přestupky na úseku ochrany životního prostředí a přestupky na úseku zemědělství,
myslivosti a rybářství.
Nejčastěji uloženou sankcí je každý rok pokuta. Pokuta uložená orgánem obce je
příjmem obce, jejíž orgán ve věci rozhodoval v prvním stupni. Výše jednotlivých pokut se
liší dle druhu přestupku a závažnosti přestupku. Velmi běžně se stává, že pokutovaný
člověk pokutu ve stanoveném termínu nezaplatí. Pak se k vymáhání pokuty používá
exekutorů. Ovšem, najdou se i lidé, kteří zaplatit z různých důvodů nemohou. V těchto
případech mohou pořádat o vypracování splátkového kalendáře.
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Pro porovnání vývoje množství uložených pokut a pokut nezaplacených slouží
následující grafy.

Počet pokut
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uloženo

Množství
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0
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Obr. 4: Počet pokut – grafické vyjádření
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Obr. 5: Částka uložená za pokuty – grafické vyjádření

Z těchto grafů je vidět, že vývoj množství uložených pokut a celkové částky uložené
v pokutách je téměř shodný. Tudíž se během let ve výši ukládaných pokut nenacházejí
extrémní rozdíly. Pokud budeme posuzovat množství a částky nezaplacených pokut,
zjistíme, že převážně nebývají zaplaceny pokuty nižší hodnoty.
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Zatímco množství uložených pokut má krom výkyvu v roce 2004 konstantní vývoj a
množství pokut se pohybuje v rozmezí 320-350 pokut, počet pokut nezaplacených má
v celém sledovaném období klesající tendenci.
Dalším zajímavým statistickým porovnáním je porovnání počtu přestupků v městě
Semily vzhledem k demografickému vývoji počtu obyvatel obce. Přírůstek obyvatel města
Semily se v posledních letech vyvíjí záporně. Obyvatelé se z města stěhují za prací, jelikož
v roce 2002 byla skoro kompletně (až na několik provozů) uzavřena Kolora, a. s. Také
podíl narozených nepokryje úmrtnost v městě Semily.
Tabulka 2: Porovnání přestupků ve městě Semily s počtem obyvatel města

Přestupky \
Rok
Počet přestupků
v městě Semily
Počet obyvatel
Množství přestupků na
1 obyvatele (zaokr. na
4 desetinná místa)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

657

489

403

398

507

491

9040

8986

8924

8886

8944

8908

0,0727

0,0544

0,0452

0,0448

0,0567

0,0551

Zdroj: Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2003, Obec Semily, Liberecký kraj, ze dne
3.1.2004. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2004, Obec Semily, Liberecký kraj, ze
dne 7.1.2005. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2005, Obec Semily, Liberecký kraj,
ze dne 6.1.2006. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2006, Obec Semily, Liberecký
kraj, ze dne 4.1.2007. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2007, Obec Semily,
Liberecký kraj, ze dne 12.1.2008. Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů Rok 2008, Obec
Semily, Liberecký kraj, ze dne 5.1.2009. Počet obyvatel v obcích : ČSÚ [online]. 2001-2008 , 11.6. 2008. Dostupný z
WWW: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/publ/1301-08-k_1_1_2008>.
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Obr. 6: Množství přestupků na 1 obyvatele – grafické vyjádření
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Z předchozího grafu můžeme vyčíst, že po určitou dobu množství přestupků
na jednoho obyvatele klesalo. To bylo způsobeno také tím, že se z města začali stěhovat
dělníci, kteří do té doby pracovali v podniku Kolora. S uzavřením Kolory, jak jsem
již zmínila, bylo spojeno rozsáhlé stěhování obyvatel z města. Během prakticky pěti let
klesnul počet obyvatel z necelých 10 000 na necelých 9 000. V posledních dvou letech
však přestupků rapidně přibylo. Když jsem zjišťovala, proč k tomu došlo, zjistila jsem, že
ačkoliv nedošlo k zásadnějšímu stěhování z a do Semil, probíhalo rozsáhlé stěhování
obyvatel v rámci města.
Největší význam na zvýšení počtu přestupků mělo stěhování romské populace
ze zástavby, patřící Koloře, do věžových domů, nacházejících se při centru města. S jejich
přestěhováním došlo ke zvýšení stížností od původních obyvatel domů na hluk a
nepořádek.

Množství

Porovnání počtu přestupků s vývojem počtu obyvatel
města Semily
1000
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400
300
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0
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desítkách obyvatel)
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Rok

Obr. 7: Porovnání počtu přestupků s vývojem počtu obyvatel – grafické vyjádření

Z tohoto grafu je patrný stálý pokles počtu obyvatel města Semily. Zajímavé však
je, že ačkoliv je pokles počtu obyvatel mírný a konstantní, pokles počtu přestupků od roku
2003 do roku 2006 byl rychlý. Z tohoto porovnání se dá usoudit, že obyvatelé města
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Semily buďto přestali přestupky páchat, nebo se z města odstěhovali ti obyvatelé, kteří byli
hlavními tvůrci přestupků.
I na tomto grafu je vidět, že ačkoliv nedošlo k velkému úbytku či přírůstku
obyvatel, v roce 2007 došlo k náhlému nárůstu počtu přestupků. Čím to bylo způsobeno, je
vysvětleno výše.
V následujících letech se očekává, že dojde k dalšímu úbytku obyvatel města
Semily, s úbytkem množství přestupků se však nepočítá. V posledních letech mají značný
podíl na přestupcích i okolní města, která s městem Semily uzavřela veřejnoprávní
smlouvu o výkonu působnosti v oblasti přestupků.
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Závěr
Ačkoliv první zmínka o Semilech je datována do roku 1352, již v té době bylo
město sídlem šlechty. Ta se zde ale trvale nezdržovala, převážně do města dojížděla.
V době nepřítomnosti panovníka spravovali panství hejtmani či purkrabí, jejichž moc byla
téměř neomezená. Jelikož ale město Semily několikrát podlehlo rozsáhlým požárům,
nedochovalo se z tehdejší doby mnoho záznamů.
Během období 1352-1848 se ve vlastnictví Semil vystřídalo několik významných
rodů. Mezi hlavní patří rod Smiřických, Desfoursové, rod Millesimů. Poté přešly Semily
do vlastnictví velkostatkáře Jakuba Veitha, který převážnou část panství rozprodal
poddaným. Zbytek panství v roce 1825 koupil rod Rohanů, kteří město o 73 let později
prodali městu Semily.
Když v letech 1848 a 1849 došlo k reformě veřejné správy, byly v roce 1850
vytvořeny v územních celcích orgány státní správy. Jednalo se o okresní hejtmanství,
později okresní úřad. V témž roce vznikly okresní soudy, jejichž obvody se staly
základními jednotkami při vymezování místní působnosti podkrajských úřadů. Tehdy sídlil
OSS ve stejné budově, jako okresní hejtmanství. Ovšem velmi často se stávalo, že tyto
úřady měly stejné zaměstnance z důvodu ušetření nákladů.
V současné době má Okresní soud Semily sídlo v jiné budově, než Městský úřad
Semily. Ovšem mezi těmito úřady stále probíhá rozsáhlá komunikace. Prakticky všechny
odbory MěÚ Semily v jisté míře spolupracují s Okresním soudem Semily. Nejrozsáhlejší
spolupráce OSS probíhá s odborem sociálních věcí, kdy jsou zaměstnanci odboru zváni
k jednáním, při kterých se rozhoduje o věcech, týkajících se dětí a nezletilých. Dalšími
odbory a orgány města, se kterými OSS jedná, jsou kupříkladu: odbor dopravy, odbor
obecní živnostenský úřad, odbor životního prostředí, komise k projednávání přestupků.
Hlavní oblastí, ve které spolupracují odbor sociálních věcí a okresní soud, je okruh
předběžných opatření. Rozlišujeme několik druhů předběžných opatření, ale co je důležité,
je, že při nich úzce Městský úřad Semily a Okresní soud Semily spolupracují. Odbor
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sociálních věcí podává návrhy na předběžná opatření, dodává soudu podklady, posudky
atd. Okresní soud poté rozhodne o předběžném opatření. Ovšem musí také zahájit řízení
ve věci samé, kam OSS zve jako účastníka řízení i OSPOD. Zástupci OSPOD se vyjadřují
k výchově, vyjadřují se k výši výživného, mohou klást otázky rodičům, navrhovat důkazy
a znalecké posudky, mohou nahlížet do spisů, podávat průběžné návrhy soudu, podávat
závěrečný návrh na rozhodnutí soudu, resp. vyjadřovat se k návrhu na rozhodnutí,
podanému zástupcem OSZ. Při řízení, které se týká mladistvého nebo nezletilého, vyžaduje
si OSS zprávy o pověsti, přešetření poměrů rodiny, může také vyžádat pohovory s dětmi a
pohovory ve škole, které OSPOD musí na žádost vykonat. Dále vyžaduje zprávy o příjmu
rodičů, o poměrech v rodině, o vyživovacích povinnostech, o podmínkách žití,
o nadstandardních výdajích na děti (koníčky, dlouhodobé onemocnění,...).
Ovšem nejen Okresní soud Semily může ukládat sankce (tresty). Komise
k projednávání přestupků

projednává přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupková komise jedná v tříčlenném
složení, rozhodnutí o přestupku nelze doručit veřejnou vyhláškou a ústní jednání jsou
neveřejná.
Přestupková komise může ukládat tyto sankce: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti,
propadnutí věci, nebo ochranná opatření, což jsou omezující opatření a zabrání věcí.
I přestupková komise může spis předat OSS, pokud usoudí, že se jedná o trestný čin.
Taktéž OSS může přestupkové komisi předat spis, pokud rozhodne, že se o trestný čin
nejedná.
Třetí kapitola se zabývá činností komise k projednávání přestupků. Je v ní přesně
vymezeno, jak může rozhodovat, jaké sankce může ukládat. Také jsem v kapitole
porovnala statistická data k přestupkovým řízením města Semily za pět posledních let.
Právě popis spolupráce Okresního soudu Semily a Městského úřadu Semily je
hlavním předmětem této práce. V historii měl panovník neomezenou moc, později se soud
Semily a správní orgány města vyvíjely souběžně ve stejné budově. Historií se podrobněji
zabývá druhá kapitola. Nyní sídlí OSS v jiné budově, než MěÚ, avšak mezi nimi stále
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probíhá rozsáhlá spolupráce. V druhé kapitole jsem danou spolupráci popsala podrobněji.
Myslím, že v tomto směru jsem oba cíle práce splnila.
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Přílohy

Příloha č. 1:organizační struktura aparátu ONV Semily od září 1945 do června 1960
Zdroj: Okresní archiv Semily : Okresní národní výbor Semily I. Okresní archiv Semily : [s.n.], 2006.

