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O pokutě se nemusíte dozvědět
Vaše práva
Správní orgán je vždy povinen účastníka o jeho právech a povinnostech poučit a nechat ho se k
porušení povinnosti vyjádřit. Nedostatek poučení může někdy vést až k nemožnosti uložení sankce.
Sankční řízení vždy zahajuje příslušný orgán z moci úřední. Rozhodnutí o uložení pokuty vám musí být
doručeno písemně do vlastních rukou nebo sděleno ústním prohlášením v případě vaší přítomnosti
před správním orgánem. Pokud jste nebyli při písemném doručení zastiženi, správní orgán vloží
oznámení do domovní schránky a vyzve vás k vyzvednutí ve lhůtě deseti dnů.
Po uplynutí posledního dne platí, že rozhodnutí bylo doručeno.
Proti rozhodnutí o udělení sankce je možné podat odvolání do patnácti dnů.
Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.
Postačí, je-li posledního dne lhůty podáno písemné odvolání na poště k odeslání.
Vaše povinnosti
Respektovat řízení, které s vámi úřad vede.
Pokutovat vás může v zásadě třemi způsoby: blokovou pokutou na místě, takzvaným příkazem
vydaným ve zkráceném řízení na základě kontrolního protokolu nebo ve standardním správním řízení.
Proti udělení pokuty v blokovém řízení se odvolat nelze. Zaplacením pokuty souhlasíte s udělenou
sankcí. V případě příkazu lze podat takzvaný odpor proti příkazu v osmidenní lhůtě a správní řízení o
udělení sankce bude pokračovat dále jako ve standardních případech.
Odvolání musí mít všechny předepsané náležitosti, jinak je jako nepřípustné správním orgánem
zamítnuto.
Předepsanými náležitostmi jsou: identifikační údaje odvolatele, údaje o rozhodnutí, proti kterému
odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo v
čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Pokud v odvolání něco chybí nebo má nějaké vady, je správní orgán povinen pomoci účastníkovi
doplnit či odstranit vady anebo mu dát k tomu přiměřenou lhůtu.
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