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Předvolání k podání vysvětlení 
 
Podle ust. § 59 a § 137 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), Vás tímto předvoláváme k podání nezbytného vysvětlení k prověření 
oznámení, které by mohlo být důvodem k zahájení řízení o přestupku z moci úřední, neboť 
rozhodné skutečnosti nelze zjistit jiným úředním postupem. 
 
Dostavte se dne 21. 04. 2021 v 09:00 hod. do kanceláře č. 214 v budově Městského úřadu 
Hořovice, na adrese Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice (1. patro) k podání nezbytného 
vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku, který měl být spáchán 03. 03. 2021 
v několika územích okresů vyjma okresu Středočeského, ve kterém je trvalý pobyt 
podezřelého do místa cíle v Pardubicích a dále dne 17. 3. 2021 na území hlavního města 
Prahy podezřelým Janem Šináglem, nar. 09. 12. 1952, trv. bytem Bratří Nejedlých 335, 
Žebrák. 
 
S sebou přineste Váš občanský průkaz či jiný platný průkaz totožnosti, jímž se rozumí doklad, 
který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná  
i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
 
 

Poučení: 

•  Podle ust. § 137 odst. 2 správního řádu je každý POVINEN podat správním orgánům vysvětlení 

k prověření oznámení, ostatních podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení 

řízení z moci úřední. Vysvětlení může správní orgán požadovat jen tehdy, nelze-li rozhodné skutečnosti 

zjistit jiným úředním postupem. 

• Podle ust. § 59 správního řádu je předvolaný POVINEN dostavit se včas na určené místo, nemůže-li tak 

ze závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit. 

• Pokud se předvolaný bez závažných důvodů na předvolání k podání vysvětlení ve stanoveném termínu 

nedostaví, ve smyslu ust. § 137 odst. 2 správního řádu mu může být uložena pořádková pokuta až  

do výše 5.000,- Kč, případně může správní orgán podle ust. § 60 správního řádu vydat usnesení, na 

jehož základě bude předvolaný předveden. Předvedení na požádání správního orgánu zajišťuje Policie 
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České republiky nebo jiný ozbrojený sbor, o němž to stanoví zvláštní zákon. V řízení před orgány obcí 

zajišťuje předvedení též obecní policie. 

• Podle ust. § 137 odst. 2 správního řádu tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní 

orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5000 Kč. 

• Podání vysvětlení MŮŽE ODEPŘÍT ten, kdo by jím způsobil sobě nebo osobě blízké (§ 22 zák.  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. 

• Na osobě podávající vysvětlení NELZE POŽADOVAT VYSVĚTLENÍ o utajovaných informacích 

chráněných zvláštním zákonem, která je povinna zachovat v tajnosti, ledaže byla této povinnosti 

příslušným orgánem zproštěna a dále NELZE POŽADOVAT VYSVĚTLENÍ též tehdy, jestliže by 

svým podáním vysvětlení porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byla 

této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. 
 

 

Mgr. Petra Kuštová  

Samostatná odborná referentka odboru vnitřních věcí a právního 
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