
obracim se na Vas ve veci dotazu die zak. 106/1999 Sb.

S odkazem na § 41 odst. 1 zakona o prestupcich, § 125f odst. 2 pism. a) zakona o provozu na pozemnich 
komunikacich, § 125f odst. 1 silnicniho zakona, § 2 odst. b) silnicniho zakona, § 2 odst. 15 zakona o 
podminkach provozu na pozemmch a § 125f odst. 4 zakona o provozu na pozemmch komunikacich bych 
rad obdrzel nasledujici informace:

1. V pripade prestupku spocivajicim v prekrocem nejvyssi povolene rychlosti, jizdy krizovatkou v 
momente, kdy na semaforu sviti cervene svetlo, ci neopravneneho zastaveni nebo stani kde ridic 
neni ztotoznen na miste by Vas spravni organ zahajil spravni rizeni proti majiteli motoroveho 
vozidla (tj. osobe ci subjektu, ktery je uveden ve velkem technickem prukazu), ci proti provozovateli 
motoroveho vozidla (tj. osobe ci subjektu, ktery je uveden v malem technickem prukazu a je 
odlisny, nez majitel)?

2. Po kom je v takovem pripade vymahana ulozena pravomocna sankce, po majiteli motoroveho 
vozidla, ci po provozovateli motoroveho vozidla?

3. Je postup Vaseho spravnfho organu odlisny u prestupcu, kteri vyuzivaji moznosti zustat vlastnikem 
motoroveho vozidla, avsak vyuzivaji „Virtualniho Provozovatele" (napriklad 
www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, ktery vyuziva tzv. spolecneho rizeni, kdy je napriklad za 
1000 prestupku z Vasi obce ulozena sankce 3000 Kc, kdy na zaklade vyse uvedene pravni upravy 
musi Vas spravni organ tyto zahajit v tzv. spolecnem rizeni, ci Vas spravni organ toto nerozlisuje?

4. Existuje moznost, ze by rizeni o vyse uvedenych prestupcich bylo v nejakem pripade zahajeno 
proti majiteli motoroveho vozidla, ci je rizeni zahajeno vzdy proti provozovateli motoroveho vozidla?

5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vasi obci vydano pravomocnych vykonatelnych rozhodnuti ve veci tzv. 
prestupku provozovatele popsanych vyse, jaka byla prumerna sankce a jaky byl celkovy prijem 
Vasi obce z uvedenych rozhodnuti?

Pozadovane prosim zaslete ve forme PDF na e-mail, ze ktereho je zadost podana, tj. 
 pripadne do datove schranky subjektu
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Urednf zaznam

Dne 6.6.2019 dne byla na MeU Tele dorucena e-mailova zprava z e-mailove adresy pravni@superdorucovatel.cz. 
Zprava je oznacena, ze jde o dotaz podle zakona 106/1999 Sb., a posi'la ji: B.A Mike Pan, Dr.h.c. za spolecnost 
SuperDorucovatel, s.r.o. IC 06802923 se sidlem U Hriste 334, 252 67 Tuchomerice.
Spravni organ MeU Telc-OD zpravu posoudil nikoli die nadpisu, ale die obsahu s konstatovanim: 

zprava nebyla elektronicky podepsana
zprava nebyla podle ust. § 37 odst. 4 zakona 500/2004 Sb., spravni rad, ve zneni pozdejsich predpisu (dale 
jen spravni rad) do 5-ti dnu potvrzena podatelem.

Proto zprava byla vytistena a predana na MeU Telc-odbor dopravy.
Tam byla zaevidovana ien iako dosla pisemnost pod cj. Tele 4442/2019/OD. Zprava nebyla do 5-ti dnu 
potvrzena odesilatelem.
Pote byla zprava posouzena iako nevvzadana el. zprava. nikoli iako podani odpovidaiici ust. S 37 spravniho
radu!
Proto bvla zprava bez zpracovani odlozena.

Adresovanv spravni organ ie nucen k obsahu zpravv konstatovat:
identifikovat skuteCnou osobu, ktera e-mailovou zpravu odeslala, se nepodarilo z duvodu, ze jde o nevyzadanou zpravu virtualm' osoby 
sepsanou za pravnickou osobu SuperDoruCovatel, s.r.o. IC 06802923 se sidlem U HfiStS 334, 252 67 Tuchomerice. jednajici jen ve 
virtualnim prostoru. Osoba odesilatele je na teze adrese znama jako jednatel pod dalSimi jmeny: „ “, 
„ , pro dalSi spoleenosti: „PECKY INTERNATIONAL, s.r.o“. a „seznam sex s r.o“, „iPohodaf s.r.o“, „Arrogant, s.r.o.", 
..WORLD STAR MARKETING s.r.o. (viz vypis z webu https://rejstriky.finance.cz).
posouzenim obsahu bylo zjiSteno, it nejde o podani dotazu ve smyslu zakona 106/1999 Sb., ale jde o pruzkumny marketing s cilem 
zjistit, jak je vyuzivano jednotlivymi pfestupci sluzeb spoleenosti „virtualni provozovatel", jejiz naplni je de facto blokovani 
odpovednosti provozovatelu vozidel die zakona 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich. S ohledem, ze M6U TelC-odbor 
dopravy vykonava spravni einnosti podle tohoto zakona a ma dbat jeho dodrzovani, proto je MeU TelC-odbor dopravy pfesvedeen, ze 
uvedena e-mailova zprava je v rozporu s einnosti odboru a einnost spoleenosti ..Virtualni provozovatel, s.r.o. je einnosti, kterou je zakon 
o silniCnim provozu obchazen, coz by vedlo k navySeni neodpovedneho jednani provozovatelu vozidel, coz je v rozporu s BESIP. 
Webove stranky spoleenosti SuperDorueovatel, s.r.o. IC 06802923 nejsou transparentni.

^8- Pavel Chromy 
■ <^jV.>ivcdoucl odboru dopravy
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Upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a 

zákonem o zpracování osobních údajů. 


