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ROZHODNUTÍ 

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní (dále jen „správní orgán“), věcně a místně 
příslušný k projednání přestupků podle ustanovení § 40 odst. 6 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o návykových látkách“), podle ustanovení § 60 a 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za 
přestupky“), a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci – oznámení Policie ČR, OŘP 
Praha II, MO Radotín, č.j. KRPA-65369-5/PŘ-2021-001215 ze dne 15. 3. 2021  

takto: 

I. Podle ustanovení § 51 písm. b) a § 53 odst. 1 písm. e) zákona o odpovědnosti za přestupky se 
z důvodu obecného zájmu vyslovuje jako ochranné opatření  

zabrání věci 

a to tablety o váze 0,6 gramů brutto obsahující látku amphetamin, který je podle nařízení vlády 
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů v příloze č. 5 
zařazen mezi psychotropní látky, neboť vlastník věci není znám. Věc byla uložena v režimovém 
skladu Policie ČR v PE sáčku č. 00163774. 

II. Podle ustanovení § 53 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky se vlastníkem zabrané věci 
uvedené ve výroku I. stává stát.  

 

Odůvodnění 

Správní orgán obdržel oznámení Policie ČR, OŘP Praha II, MO Radotín, č.j. KRPA-65369-5/PŘ-
2021-001215 ze dne 15. 3. 2021, ze kterého vyplynulo, že dne 15. 3. 2021 v 14:15 hodin na Pražském 
okruhu za Lochkovským tunelem na dálnici D0 ve směru na dálnici D5 byla při provádění kontroly 
v kufru vozidla nalezena tableta o váze 0,6 gramů brutto obsahující amfetamin, který je podle nařízení 
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vlády v příloze č. 5 zařazen mezi psychotropní látky. Věc byla Policií ČR zajištěna a uložena 
v režimovém skladu v PE sáčku č. 00163774. Šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené věci.  
Podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o návykových látkách se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že 
neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu.  
Podle ustanovení § 51 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky ochranným opatřením je zabrání 
věci nebo náhradní hodnoty.  

Podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky nebylo-li uloženo 
propadnutí věci uvedené v § 48 odst. 1, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže vlastník věci 
není znám, a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obdobný obecný zájem.  
Podle odst. 3 vlastníkem zabrané věci se stává stát.  

V daném případě má správní orgán za to, že byly splněny podmínky k vyslovení ochranného opatření, 
a to zabrání věci uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Dle provedené orientační zkoušky tableta 
obsahovala amfetamin, který je podle nařízení vlády v příloze č. 5 zařazen mezi psychotropní látky, 
jejichž neoprávněné držení je protiprávní (viz § 39 odst. 2 písm. a) zákona o návykových látkách 
a Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek). Pro zajištění zájmu společnosti 
chráněného zákonem, je tedy namístě, aby byla věc obsahující návykovou látku a jejíž vlastník není 
znám, zabrána. Vlastníkem zabraných věcí se tak po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stává stát.  

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu hlavního 
města Prahy, Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu prostřednictvím zdejšího správního 
orgánu, který rozhodnutí vydal (§ 96 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a § 83 správního 
řádu). Včasně podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§ 85 správního řádu). 

 

Jana Bartušková 
zástupkyně vedoucího  

Odboru občansko správního 
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