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provozu na pozemních komunikací v praxi ČR
Podrobně rozebrat právní úpravu, která se týká tohoto úseku a to jak
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Připomínky a otázky k obhajobě: Práce je cenná v tom směru, že komplexně zpracovává
dnes velmi aktuální problematiku projednávání dopravních přestupků včetně přesahu
do správního řízení jako takového a do správního soudnictví a zabývá se i technickou
stránkou věci, včetně podrobnějšího seznámení s prostředky na zjišťování alkoholu
v krvi, měření rychlosti a apod... Jediný nedostatek práce je určitá popisnost na řadě
míst a mnohdy zbytečně podrobná citace zákonných ustanovení nebo jejich podrobný
rozbor. Jenom z tohoto důvodu hodnotím práci velmi dobře, byť jinak se jedná o práci
velmi zajímavou, která vyčerpávajícím způsobem dané téma zpracovává.
Otázka: V minulosti dopravní přestupky projednávaly dopravní inspektoráty Policie ČR.
Domníváte se, zda by nebylo vhodné formou změny zákonné úpravy se k tomuto stavu vrátit
s ohledem na to, že orgány policie zpravidla měly bližší praktické znalosti o této

problematice, či nikoliv? Prosím o podrobnější zdůvodnění pozitivního či negativního
stanoviska.
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