


 

 Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800 
 IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 

 
 

 
 

Město Varnsdorf 
 
 

   nám. E. Beneše 470 
   407 47 VARNSDORF 
   Tel: +420 417 545 111 

      varnsdorf@varnsdorf.cz 
   http://www.varnsdorf.cz 

  
   
 

 
 
 
 
Vážená paní magistro,  
 
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
která byla doručena Městskému úřadu ve Varnsdorfu dne 07.02.2019, Vám sděluji 
následující: 
 
Lze shrnout, že se Váš dotaz týká Rozsudku Nejvyššího správního soudu, č. j. 10 As 
107/2018-36 ze dne 30.05.2018 a v podstatě žádáte o právní rozbor, když v dotazu uvádíte 
své osobní právní názory na problematiku měřících zařízení ve Varnsdorfu. 
 
Na úvod uvádím, že Vámi zmíněné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je pouze 
výsledkem soudního rozhodování v jiném konkrétním případě a není obecně závaznou právní 
normou. Judikát, kterým je i Vámi zmíněné rozhodnutí, není v České republice pramen práva. 
Nelze na něj tedy bez dalšího odkázat a používat jej bez dalšího v jiných obdobných věcech. 
Vždy je třeba zvážit individuální okolnosti případu. 
 
Je potřeba upřesnit, že Vámi citovaný judikát řešil situaci, kdy obec za úplatu získala 
výhradně měřící zařízení a základní software, kdy v tomto plnění jakýkoli počet měření 
zpracovaných na straně zařízení a na straně software nemohl mít vliv na reálné náklady 
dodavatele. Také bylo zohledněno, že dodavatel mohl mít vliv na nastavení rozsahu měření a 
tudíž i na celkové počty detekovaných přestupků. A právě tato souvztažnost nastaveného 
plnění a participace na vymožených částkách s možností ovlivnit měření a tedy i počty 
měření, byla shledána jako právně nevyhovující a vedla k Vámi zmíněnému rozsudku v tomto 
jednom konkrétním případu (přestupku). 
 
Samotný rozsudek se pak odvolává na znění 79a zákona č. 361/2000 Sb., který pouze 
definuje, kdo smí provádět měření (PČR a městská policie se souhlasem PČR). V případě, 
který řešil rozsudek, jenž zmiňujete, bylo zjištěno, že v případě města Šternberk fakticky 
neprováděla měření městská policie, ale mohl tak činit soukromý subjekt. 
 
Tento nález opět neodpovídá reálnému stavu ve Varnsdorfu, kde jednoznačně měří a ověřuje 
městská police. 
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Město Varnsdorf disponuje vyjádřením nadřízeného dozorového orgánu (kraje), který 
kontroloval jak právní stav smluvních ujednání, tak soulad měření s platnou legislativou a 
jednoznačně potvrdil, že město postupuje v souladu s platnou legislativou. Nadto ještě vyzval 
řidiče, aby dodržovali pravidla provozu na pozemních komunikacích. Aktuálně Město 
Varnsdorf připravuje vyjádření k výzvě Ministerstva vnitra s cílem doložit, že měření na jeho 
území probíhá zcela v souladu s platnou legislativou včetně předmětného judikátu. 
 
  
S pozdravem  
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
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