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VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 
o některých přestupcích 

 Připomínkové 
místo 

Část Bod/ 
Usta
nove
ní 

Připomínky Vypořádání 

1.  Úřad vlády 
ČR - odbor 
kompatibility 

obecně  Považujeme za stěžejní, aby byl ze strany předkladatele návrhu materiál 
doplněn o náležité výkaznictví související s implementačním charakterem 
některých dotčených či nově navrhovaných ustanovení. Je nutné, aby se 
navrhovaná úprava jednak nedostala do rozporu s právem EU a zá-roveň 
nebyla snížena již dosažená nutná míra implementace ve vnitrostátním právním 
řádu. Výkaznictví zahrnuje podtržení relevantních ustanovení, doplnění 
ustanovení o celexové číslo, zanesení do rozdílové tabulky, přiložení 
srovnávacích tabulek k právním aktům, jejichž implementace je návrhem 
zajišťována, případně doplnění relevantního právního aktu do úvodního 
ustanovení konkrétního vnitrostátního právního předpisu. 
 
Příkladmo uvádíme: 
- novelizační bod 9. části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) lze mít za 
implementační k čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální 
oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 
a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění, 
či k čl. 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. 
února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 
3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých 
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy; 
- novelizační bod 14. části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) lze mít 
částečně za implementační k čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
V souladu s dohodou 
s připomínkovým místem 
v případě, kdy  
1. navrhovaná změna 
spočívá pouze ve změně 
názvosloví (nahrazení pojmu 
správní delikt pojmem 
přestupek), 
2. dochází k převodu 
skutkových podstat z jednoho 
zákona do jiného, případně 
k zakotvení nových skutkových 
podstat nebo zrušení stávajících 
skutkových podstat, které lze 
považovat za implementační, 
3. dochází k nahrazení 
celého ustanovení (části) novým 
ustanovením (částí), 
postačí namísto srovnávacích 
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Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých 
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení 
Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 
3820/85, v platném znění; 
- část sto jedenáctá (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) je implementační k 
čl. 7 směrnice Ev-ropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 
2001 o obecné bezpečnosti výrobků;  
- část sto třicátá čtvrtá (zákon o vývozu některých kulturních statků z celního 
území ES) lze mít za implementační k čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze 
dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků; 
- část sto čtyřicátá třetí (zákon o spotřebních daních) – minimálně § 135g 
zákona nyní zajišťuje implementaci čl. 3 směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. 
listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje; 
- část dvě stě padesátá druhá (celní zákon) – především novelizační bod 4 (§ 47 
odst. 1 písm. a) až c), odst. 2, odst. 3) je implementační k čl. 42 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, který se 
stanoví celní kodex Unie. 
Naopak jsou zrušována některá ustanovení vnitrostátního právního řádu 
(zřejmě bez náhrady), která jsou implementačního charakteru - viz § 5 zákona 
o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. 
Nutno vyjasnit, jak bude udržena již dosažená míra transpozice. 

tabulek vytvořit seznam názvů 
evropských právních předpisů, 
včetně celexového čísla, 
doplněný o výčet relevantních 
ustanovení dotčených změnou 
(srovnávací tabulky tedy není 
nutné k návrhu doprovodného 
zákona zpracovávat). Relevantní 
ustanovení není nutno v tomto 
případě podtrhávat, doplňovat je 
o celexové číslo a zanášet 
do rozdílové tabulky.  
 
Pokud jde o případy uvedené 
v bodech 2 a 3 relevantní 
sankční ustanovení budou 
podtržena, doplněna o celexové 
číslo a zanesena do rozdílové 
tabulky. 

2.   obecně  V souvislosti s přesunem některých skutkových podstat z přestupkového 
zákona do zvláštních zákonů dochází v některých případech k razantnímu 
zvýšení horních hranic sazeb pokut, které není řádně odůvodněno. Například 
sazba pokuty za úmyslné porušení zákazu nebo omezení vstupu do objektu 
důležitého pro obranu státu (§ 64 zákona o zajišťování obrany České 
republiky) se zvyšuje z 3000 Kč na 100 000 Kč, sazba pokuty za úmyslné 
poškození, odstranění nebo zakrytí tabulky s označením ulice nebo jiného 
veřejného prostranství na vlastní nemovitosti, ze neoznačení vlastní budovy 
čísly stanovenými obecním úřadem nebo za umístnění nápisu na vlastní 
nemovitosti do blízkosti tabulky s označením ulice se zvyšuje z 10 000 Kč na 
100 000 Kč (§ 66d obecního zřízení), stejně se zvyšuje pokuta za narušení 
vzhledu obce neudržováním pořádku na vlastním pozemku (§ 66d obecního 
zřízení), z 20 000 Kč na 200 000 Kč se zvyšuje pokuta za znečištění veřejného 

AKCEPTOVÁNO 
 
Byla doplněna důvodová zpráva. 
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prostranství v obci, která tak nově dosahuje shodné výšky jako pokuta za 
znečištění Antarktidy (§ 27 odst. 1 zákona o Antarktidě), z 3 000 Kč na 30 000 
Kč se zvyšuje pokuta za zneužití, hrubé znevážení, zničení, poškození nebo 
odcizení státního symbolu České republiky nebo napodobeniny státního znaku 
(§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o užívání státních symbolů České republiky) atd. 
 
Takové zvýšení je vždy nutno odůvodnit v kontextu hierarchie sazeb pokut, 
která by měla být vždy přiměřená důležitosti zákonem chráněného zájmu. 
V případě přestupků, které jsou implementací práva Evropské unie, je nutno 
výši sazby odůvodnit též z hlediska požadavků příslušných předpisů práva EU. 

3.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

 Je nutno odůvodnit, že navrhovanou úpravou ochrany utajovaných informací 
nebude dotčena řádná transpozice čl. 12 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních 
pro přiznání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, dle kterého má mít 
žadatel o mezinárodní ochranu přístup k relevantním informacím, pokud byly 
při rozhodování o jeho žádosti zohledněny. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Byla doplněna důvodová zpráva. 
Navrhovaná úprava správního 
řádu se nedotkne stávající 
implementace přístupu žadatelů 
k informacím dle čl. 12 odst. 1 
písm. d) směrnice 2013/32/EU. 
 
 

4.  Bezpečnostní 
informační 
služba 

část sto 
čtyřicát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
služební
m 
poměru 
příslušn
íků BS 

bod 
9. 

Navrhujeme rozšířit doplnění textu stávajícího odstavce 10 v § 186, konkrétně 
navrhujeme na konci textu věty druhé místo slov „nebo řízení o přestupku“ 
doplnit slova „, soudní řízení správní nebo řízení o přestupku“.  
 
Odůvodnění:  
Podle § 42 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru příslušník musí být 
propuštěn, pokud porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného 
jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst 
bezpečnostního sboru.  
V praxi, pokud dojde k přezkoumání rozhodnutí o propuštění z uvedeného 
důvodu, respektive rozhodnutí o odvolání proti němu, v řízení podle soudního 
řádu správního, zpravidla je délka tohoto řízení delší, než délka souběžně 
vedeného řízení trestního. Je-li výsledkem stav, kdy není propuštěný příslušník 
shledán vinným v trestním řízení, avšak zjištěné okolnosti zároveň odůvodňují 

AKCEPTOVÁNO  
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zahájení kázeňského řízení, lze sice za výše popsané situace kázeňské řízení 
teoreticky zahájit (účastníkem řízení může být i bývalý příslušník), s ohledem 
za výčet možných trestů za kázeňský přestupek (nejde-li o jednání mající 
znaky přestupku) však nelze bývalého příslušníka potrestat jinak, než 
písemným napomenutím nebo odnětím služební medaile, pokud mu dříve byla 
udělena. Jiné než tyto dva uvedené, v podstatě pouze symbolické tresty jsou 
navázány na trvání služebního poměru (jde  
o snížení základního tarifu a odnětí služební hodnosti) a z povahy věci je 
bývalému příslušníkovi uložit nelze, protože ten již nepobírá základní tarif ani 
nemá služební hodnost.  
Příslušnému služebnímu funkcionáři tedy nezbývá, než se zahájením 
kázeňského řízení vyčkat na rozhodnutí správního soudu, kterým bude 
zpravidla v návaznosti na výsledek trestního řízení rozhodnutí  
o propuštění zrušeno. K tomu však dochází s takovým časovým odstupem, že 
kázeňský přestupek již nelze projednat, a to ani při nezapočítání doby, po 
kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení.    
Paradoxně při podezření na spáchání trestného činu, který nelze hodnotit jako 
zavrženíhodný a ohrožující pověst bezpečnostního sboru, a tedy je zpravidla 
méně závažný, tento problém nenastává, protože samotné trestní řízení pak 
není důvodem propuštění a stíhaný příslušník je stále ve služebním poměru.  
Námi navrhované doplnění míří právě na odstranění této nelogické asymetrie. 

5.  Liberecký 
kraj 

část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 
 

bod 
21. 

Předmětný bod č. 21 navrhujeme bez náhrady vypustit. 
 
ZDŮVODNĚNÍ: 
 

Zásadně nesouhlasíme s návrhem nového ustanovení § 150 odst. 5 
správního řádu, které zakazuje doručení příkazu fikcí náhradního doručení 
podle § 24 odst. 1 správního řádu. 

Připomínáme, že právě tzv. příkazní řízení je spolu s dnešním blokovým 
řízením nejčastěji užívaným způsobem při vyřizování těch přestupků, u nichž 
není dána pochybnost o jejich spáchání a zákon tento způsob vyřízení 
nevylučuje.  

Podle našeho názoru je žádoucím, aby o spáchání přestupku bylo řádně a 

AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAFCS1)



 5  

v souladu se zákonem rozhodnuto v co možná nejkratší době ode dne jeho 
spáchání. 

 V případě akceptace návrhu předmětného ustanovení by došlo 
k značnému ztížení projednávání přestupků, neboť lze důvodně očekávat, že 
příkazy nebudou pachatelům přestupků doručovány, a tudíž v důsledku 
takových následných komplikací lze předvídat, že využívání institutu příkazu 
fakticky ztratí smysl. 

Nesouhlasíme s tvrzením uvedeným v důvodové zprávě o tom, že 
v případě doručení příkazu fikcí, jde zřejmě o porušení práva na obhajobu. 
V této souvislosti připomínáme nález  Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1433/11 
z 8.11.2011, v jehož odst. 17. je uvedeno – cit.: „Právní úprava doručování 
vychází ze zásady, že každý adresát je odpovědný za existenci reálné adresy, na 
které je povinen si zajistit přijímání písemností.“ Podotýkáme, že ust. § 24 
odst. 2 správního řádu podle našeho názoru dostatečným způsobem „chrání“ ty 
adresáty písemností, tedy i pachatele přestupků, jimž byl příkaz doručen fikcí, 
pakliže si pro svou dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu 
nemohli bez svého zavinění uloženou písemnost (tedy příkaz) ve stanovené 
lhůtě vyzvednout. 

Závěrem si dovolujeme podotknout, že ani z rozhodovací činnosti 
Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek NSS č. 8 As 25/2013 z 8. prosince 
2014) není zřejmé, že by Nejvyšší správní soud měl výhrady proti doručování 
příkazu fikcí či vyjadřoval svá doporučení na změnu takového právního stavu. 

6.  Pardubický 
kraj 

část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
21. 

K Čl. CLXV – Změna správního řádu  - bodu 21. 
 
Zásadně nesouhlasíme se zařazením nového ustanovení (odstavec 5) do §150 
správního řádu, dle kterého se na doručování příkazu nepoužije § 24 odst. 1 
správního řádu – tedy by nebylo možné aplikovat fikci doručení.  
Dle našeho názoru se jedná o zásadní zásah do ustálené soudní a správní praxe, 
který nelze učinit bez předchozí odborné diskuse. V důvodové zprávě je sice 
obecně odkazováno na názor odborné veřejnosti, veškeré uvedené argumenty 
však byly v minulosti opakovaně, zejména v judikatuře Nejvyššího správního 

AKCEPTOVÁNO 
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soudu a Ústavního soudu, vypořádány, kdy fikce doručení byla shledána 
zákonným institutem v souladu s ústavním pořádkem ČR. Odkázat lze zejména 
na rozsudky NSS č.j. 5 As 37/2005-42 z 14.9.2006, č.j. 8 As 25/2013 
z 8.12.2014, nálezy Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 2317/10 z 30.9.2010 a sp.zn. 
IV. ÚS 1433/11 z 8.11.2011.   
 
Navrhujeme bod 21. z čl. CLXV (změna správního řádu) bez náhrady vypustit. 

7.  Plzeňský kraj část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
21. 

bod 21. znějící:  
 
„21. V § 150 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
„(5) Ustanovení § 24 odst. 1 se na doručování příkazu nepoužije.“ 
 
navrhujeme zrušit. 
 
Odůvodnění:  
Tímto bodem se novelizuje správní řád tak, že příkaz nebude možné doručit 
tzv. fikcí doručení. Fikce doručení je však standardní forma doručení 
písemností vydaných správními orgány, v praxi se osvědčuje a legitimnost 
tohoto institutu opakovaně ve svých rozsudcích potvrdil Nejvyšší správní soud. 
Není jediný rozumný důvod rušit u příkazu možnost aplikace tzv. fikce 
doručení. Pokud by k tomu mělo dojít, pak by se doručování příkazu značně 
ztížilo, což by bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti a efektivity postupu 
správních orgánů.     

AKCEPTOVÁNO 

8.  Karlovarský 
kraj 

část dvě 
stě 
dvacátá 
– 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
ovzduší 

bod 
4. 

„V § 24 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.“ 
Při zrušení tohoto bodu nebude stanoven nikdo, kdo bude oprávněn přestupky 
podle § 23 zákona o ochraně ovzduší projednávat. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení o příslušnosti bylo 
zachováno, příslušnost by jinak 
plynula z obecné právní úpravy 
(srov. § 60 odst. 1 zákona 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich). 

9.  Ústecký kraj část 
osmdes
átá 

bod 
2. 

Vkládá za dosavadní § 66c zákona o obcích nový § 66d „Přestupky“. Odst. 1 
písm. c) tohoto nově navrhovaného ustanovení zní: 

„§ 66d 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
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šestá – 
změna 
zákona 
o 
obcích 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že  
… 
c) znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc 
mimo vyhrazené místo.“ 
 
V návrhu zákona č. …../2016 Sb., o některých přestupcích, (sněmovní tisk 
554/0) je      v § 5 odst. 1 písm. f) a obdobně v § 5 odst. 2 písm. b) vymezena 
skutková podstata přestupku proti veřejnému pořádku takto: 
 

„§ 5 
Přestupky proti veřejnému pořádku 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
…. 
f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,“ 
… 
 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
…. 
b) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,…“ 
 
Navrhujeme uvedená ustanovení sjednotit tak, aby vymezení uvedených 
přestupků bylo shodné. 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že oba výše uvedené právní předpisy upravují v určitých 
případech totožná jednání a s ohledem na potřebu jednotnosti právního řádu 
pokládáme za nutné, aby hypotézy uvedených přestupků byly v obou 
předpisech shodné. V opačném případě budou v praxi možné různé výklady 
určitého jednání, což pokládáme za nežádoucí. 

Znaky skutkových podstat 
nejsou shodné, navíc se vychází 
ze stávajícího znění zákona 
o přestupcích i zákona o obcích, 
není tedy relevantní důvod je 
měnit. 

10.  Olomoucký 
kraj 

část sto 
dvacátá 
pátá – 

bod 
2. 

Požadujeme slova návrhu nahradit slovy:  
„§ 48a Neoprávněný zásah do práva myslivosti 
Zásah do práva myslivosti (§ 2 písm. h) bez příslušného oprávnění se 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
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změna 
zákona 
o 
myslivo
sti 

zakazuje.“ 
 
Odůvodnění: 
Lov je jen jednou ze složek práva myslivosti definovaného § 2 písm. h) 
zákona, sám o sobě nedefinovaný. Je vhodné ustanovení rozšířit i na ostatní 
složky práva myslivosti (sběr paroží atd.) 

Jedná se o připomínku 
překračující rámec a předmět 
doprovodného zákona.  

11.    bod 
4., § 
63 
odst. 
1 
písm
. b) 

Požadujeme v § 63 odst. 1 písm. b) slova návrhu: „v rozporu s § 48a 
neoprávněně loví zvěř nebo nesplní nebo poruší povinnosti podle § 5 odst. 2, § 
9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo § 14 odst. 1 písm. a) až d).“  
nahradit slovy:  
„v rozporu s § 48a neoprávněně zasáhne do práva myslivosti, nebo nesplní 
nebo poruší povinnosti nebo maří oprávnění podle § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 
odst. 1 nebo § 14 odst. 1 písm. a) až d).“ 
 
Odůvodnění: 
Vazba na předchozí připomínku. U některých oprávnění myslivecké stráže 
není výslovně stanovena povinnost uposlechnout. Navrhujeme doplnit pro 
jednoznačnost. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o připomínku 
nad rámec doprovodného 
zákona. 

12.    bod 
4., § 
63 
odst. 
1 
písm
. c) a 
§ 63 
odst. 
3 
písm
. c) 

a) Navrhujeme doplnit jako § 63 odst. 1 písm. c) slova: „fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti podle § 4 odst. 2, § 5 
odst. 1, § 51 odst. 2 nebo 3 anebo uložené podle § 61 odst. 3“ .  
 
b) Navrhujeme doplnit jako § 63 odst. 3 písm. c) slova: „50 000 Kč, jde-li o 
přestupek podle odstavce 1 písm. c)“ 
 
Společné odůvodnění: 
Při rozlišování na přestupky fyzických osob (§ 63) a právnických a 
podnikajících fyzických osob (§ 64) je logické zařazení přestupku fyzické 
osoby v ustanovení o fyzických osobách. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o připomínky 
nad rámec doprovodného 
zákona.  
  

13.    bod 
4., § 
63 
odst. 
4 

V § 63 odst. 4 navrhujeme text „za přestupek podle odstavce 2“ nahradit 
textem: „držiteli loveckého lístku“ 
 
Odůvodnění: 
Pokud by se neoprávněného zásahu do práva myslivosti dopustil držitel 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o připomínku 
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loveckého lístku, nebylo by mu možné lovecký lístek odebrat. nad rámec doprovodného 
zákona.  

14.    bod 
4. § 
64 

V § 64 je rozpor mezi názvem ustanovení § 64 „Přestupky právnických osob“ 
– přitom § 64 odst. 2 se vztahuje i na fyzické osoby  
Navrhujeme nadpis § 64 doplnit na „Přestupky právnických a podnikajících 
fyzických osob“. 
 
Odůvodnění:  
Přestupky fyzických osob (nepodnikajících) upravuje § 63 zákona. 

AKCEPTOVÁNO  

15.    bod 
4., § 
64 
odst. 
3 
písm
. e) 

Navrhujeme doplnit nové ustanovení v tomto znění „nesplní lov celkového 
počtu samičích jedinců jednotlivého druhu spárkaté zvěře podle plánu 
mysliveckého hospodaření, pokud tím dochází k překročení normovaného 
stavu tohoto druhu zvěře, nebo“ a v důsledku toho pak současné ustanovení § 
64 odst. 3 písm. e) změnit na § 64 odst. 3 písm. f). 
 
Odůvodnění: 
Vysoké stavy spárkaté zvěře způsobuje zejména zanedbávání lovu samičí 
zvěře, proto považujeme za vhodné toto doplnění. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o připomínku 
překračující rámec a předmět 
doprovodného zákona.   

16.    bod 
5. 

V § 64a odst. 1 požadujeme slova: „12 měsíců“ nahradit slovy: „24 měsíců“ 
 
Odůvodnění: 
Lhůta pro spáchání opakovaného přestupku stanovená na 12 měsíců se jeví 
jako krátká, bylo by vhodné ji sjednotit s maximální lhůtou pro projednání 
přestupku podle § 20 odst. 3 přestupkového zákona, tj. na 24 měsíců. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Doba 12 měsíců vychází z § 91a 
zákona o přestupcích, ve znění 
zákona č. 204/2015 Sb., který 
zavádí evidenci přestupků – 
podle zákona o myslivosti mají 
být evidovány opakovaně 
spáchané přestupky. 

17.    bod 
5. 

V § 64a odst. 2 navrhujeme vypustit slova: „v prvním stupni“ 
 
Odůvodnění: 
Nevhodný a nadbytečný text navrhujeme vypustit, přestupky podle zákona o 
myslivosti vždy v prvním stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o standardní dikci 
užitou i v ostatních zákonech.  
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působností. 
18.   část sto 

šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
21. 

Navrhujeme bez náhrady vypustit. 
 
Odůvodnění: Zásadně nesouhlasíme s vložením nového ustanovení, které 
znamená nemožnost doručení příkazu fikcí. 
Navržená změna se totiž s ohledem na své možné dopady výrazně vymyká z 
rámce účelu a smyslu doprovodného změnového zákona, který by měl být 
pouze technickou novelou stávajících zákonů. V tomto směru je podle našeho 
názoru důvodová zpráva k uvažované změně správního řádu ve své obecné i 
zvláštní části příliš stručná a nedostatečná. Mimo jiné postrádáme upřesnění, 
koho konkrétně předkladatel myslí onou „odbornou veřejností“, a případné 
odkazy na zdroje obsahující kritiku nevhodnosti fikce doručení v příkazním 
řízení. 
Navržená změna byla částečně diskutována v rámci připomínkového řízení k 
návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (jeho § 83), kdy se 
změnou byl vyjádřen nesouhlas z více připomínkových míst. Připomínky však 
bohužel nebyly vyslyšeny, neboť nyní nově navrhované ustanovení nebylo 
přímou součástí návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Důvodová zpráva ve své zvláštní části k tomuto novelizačnímu bodu uvádí, že 
doručení fikcí příkazu, který je prvním úkonem v řízení, je neústavní, neboť 
představuje porušení práva na obhajobu, což nemůže obstát ve světle Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené sdělením č. 209/1992 
Sb. Předkladatel tím zjevně naráží na ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy, 
podle kterého každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo být neprodleně 
a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou  
a důvodem obvinění proti němu. K tomu je vhodné poznamenat, že správní 
řízení, které je vedeno správními orgány ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu, 
ale nemůže být nikdy spravedlivým procesem podle Úmluvy již z toho důvodu, 
že podle jejího obecného ustanovení čl. 6 odst. 1 má každý právo na projednání 
trestního obvinění proti němu nestranným a nezávislým soudem (v anglickém 
znění tribunal), zatímco správní orgány jsou povinny podle § 2 odst. 4 
správního řádu vždy hájit a prosazovat veřejný zájem. Nadto je podstatná část 
správních orgánů součástí moci výkonné, resp. systému přímé státní správy, 
což již samo o sobě diskvalifikuje daný orgán z rámce požadavků na 
spravedlivý proces, jak má na mysli citované ustanovení. Ústavněprávní 

AKCEPTOVÁNO 
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záruky tak jsou nakonec stejně zajištěny až před soudy rozhodujícími ve 
správním soudnictví. Nezbytnost a potřebnost navržené změny v řízení před 
správními orgány proto podle našeho není možné ani vhodné opírat o čl. 6 
Úmluvy ani případně o čl. 36 Listiny základních práv a svobod, ačkoliv právo 
na spravedlivý proces a právo na obhajobu jako takové rozhodně nijak 
nezpochybňujeme. 
Je otázkou, zda je vhodné v zájmu deklarovaného požadavku na právo na 
seznámení obviněného s obviněním, učinit z ustanovení o příkazu ustanovení, 
které bude obsolentní, neboť lze zcela oprávněně očekávat, že s ohledem na 
následné procesní komplikace, pokud se nepodaří příkaz doručit, brzy přestane 
být správními orgány využíváno. Jestliže má být příkazní řízení zkrácenou 
formou řízení určenou pro skutkově i právně jednoduché případy, pak je 
navrhovaná právní úprava v rozporu se základní zásadou činnosti správních 
orgánů o rychlosti a hospodárnosti řízení. V okamžiku vyhotovení příkazu - 
jako jedné z forem (individuálního) správního aktu - je jím správní orgán vázán 
a sám jej nemůže zrušit. V případě, že se mu následně nepodaří příkaz doručit 
tak, aby si jej adresát fyzicky převzal, dojde paradoxně k praktickému 
zablokování správního řízení. V takovém případě totiž správní orgán bude mít 
povinnost doručení opakovat, a poté ustanovit účastníkovi řízení (obviněnému 
z přestupku) opatrovníka. Nejenže se účastník řízení, který je pro doručování 
nedostupný, zpravidla nedozví ani o tom, že mu byl opatrovník ustanoven, 
hlavně je podle nás problematický fakt, že s ohledem na ustálenou judikaturu a 
požadavky na výběr osoby opatrovníka a jeho široké možnosti odmítnout 
opatrovnictví je na místě označit institut opatrovníka do značné míry za 
„bezzubé“ , až „mrtvé“ ustanovení. S ohledem na znění § 32 odst. 7 správního 
řádu stačí pouhé odvolání se proti usnesení o ustanovení opatrovníka nebo 
naopak pasivita v zastupování k tomu, aby byl opatrovník zbaven výkonu své 
opatrovnické funkce. Z širokého spektra soudních rozhodnutí týkajících se 
volby opatrovníka můžeme poukázat např. na nález Ústavního soudu ze dne 7. 
8. 2007, sp. zn. II. ÚS 1090/07, nebo nález Ústavního soudu ze dne  8. 11. 
2011, sp. zn. IV. ÚS 1433/11 (oba dostupné na http://nalus.usoud.cz/), kde se v 
odstavci 20. uvádí: „Při výběru osoby opatrovníka klade Ústavní soud důraz na 
to, aby to byla osoba, která je schopna skutečně reprezentovat zájmy účastníka. 
Ve své rozhodovací praxi doporučil, aby taková osoba byla hledána především 
v okruhu osob blízkých osobě zastupovaného, nicméně v této souvislosti je 
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třeba zdůraznit, že nejde o limitující pokyn Ústavního soudu, neboť pátrání po 
osobě blízké se může jevit jako výrazně neefektivní, zvláště nemá-li orgán 
veřejné moci povědomí o její existenci např. z předchozí úřední činnosti, ze 
spisové dokumentace, či z jiných dostupných informačních zdrojů. Za takové 
situace je na orgánu veřejné moci, aby pečlivě uvážil okruh osob, ze kterých 
vybere a ustanoví účastníku řízení opatrovníka, dbaje přitom na vyloučení 
kolize jeho zájmů se zastupovaným. Zaměstnanec správního úřadu, byť 
jakkoliv erudovaný, nemůže z povahy věci účinně bránit práva účastníka, s 
nímž je tímto orgánem státní moci vedeno správní řízení, a proto jeho 
ustanovení opatrovníkem představuje porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 
Listiny.“ Kromě zaměstnance správního orgánu nemusí být jinou vhodnou 
osobou dokonce ani příbuzný v řadě přímé, když z odůvodnění rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. 9 As 109/2011-44, dále 
vyplývá: „Lze mít totiž důvodné pochybnosti o vhodnosti osoby pro výkon 
předmětné funkce v případě, že ustanovený opatrovník proti svému ustanovení 
podá odvolání, v němž vhodnost své osoby popírá. … Nejvyšší správní soud 
má za to, že již samotné podání odvolání ustanoveného opatrovníka by mělo u 
správního orgánu vzbudit vážné pochyby o tom, zda je taková osoba skutečně 
k hájení zájmů a základních práv nepřítomného účastníka řízení vhodná. 
Správní orgán by tak měl zkoumat, zda je na místě s ohledem na smysl 
institutu opatrovnictví trvat na ustanovení právě takové osoby a zvážit, zda 
důvody ustanovené osoby nevyvrací její vhodnost pro výkon funkce 
opatrovníka nebo zda není nutno tyto důvody považovat za závažné důvody, na 
základě nichž by bylo třeba opatrovníka jeho funkce zbavit.“ Obecně vzato 
může být jinou vhodnou osobou obec, ve které má osoba trvalý pobyt nebo 
sídlo, což bylo připuštěno v případě rozsudků Nejvyššího správního soudu ze 
dne 27. 9. 2011, sp. zn. 8 As 22/2011 - 78, publ. pod č. 2451/2012 Sb. NSS, a 
ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 4 As 26/2013 – 57 (dostupných na www.nssoud.cz). 
Z praktického hlediska však může být podle našeho názoru problematické 
určení, který orgán obce či který jeho konkrétní člen nebo zaměstnanec by měl 
v případě opatrovnictví za obec vystupovat, nehledě na značně odlišnou 
personální, věcnou a finanční vybavenost té které obce, stejně jako situace, kdy 
se bude obec dokonce nacházet ve správním obvodu daného správní orgánu, 
což již ve výše uvedených nálezech striktně odmítl Ústavní soud.  
Dále je nutné zdůraznit, že fikce doručení příkazu je v současnosti již ustálenou 
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praxí, kterou za celou dobu platnosti zákona o přestupcích, resp. správního 
řádu nikdo nezpochybnil, ba naopak. Navíc např. doručení oznámení o 
zahájení řízení  
i samotného rozhodnutí ve věci fikcí bylo potvrzeno v rámci rozhodovací 
činnosti Nejvyššího správního soudu (např. viz rozsudek ze dne 14. 9. 2006, 
č.j. 5 As 37/2005-42, www.nssoud.cz). Zrušením fikce doručení by vznikl 
zcela neodůvodněný rozdíl mezi způsoby zahájení řízení, a též rozdíl mezi 
způsobem doručování rozhodnutí o věci samé jen na základě jeho formy, což 
nepovažujeme za žádoucí. K tomu je třeba upozornit, že záměr navrhovatele 
vyloučit možnost doručení fikcí je neúplný v tom smyslu, že když má účastník 
řízení zpřístupněnu datovou schránku, řídí se doručování § 17 zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, který je ustanovením speciálním vůči správnímu 
řádu. Jeho odst. 4 pak rovněž zavádí fikci doručení dokumentu dodaného do 
datové schránky. Při tomto způsobu doručování by tedy fikce doručení nastala. 
Z toho vyplývá, že by připomínkovaný návrh zákona zcela bezdůvodně zavedl 
nerovnost mezi jednotlivými účastníky řízení v závislosti na tom, zda mají 
zpřístupněnu datovou schránku, přičemž subjektům uvedeným v § 5 odst. 1 
zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je 
datová schránka zřizována obligatorně, bez ohledu na její projev vůle. 
Deklarovaná snaha předkladatele o údajný soulad s ústavněprávní úpravou je 
tak v rozporu se základním právními principy procesního práva, a to rovnosti 
všech před zákonem a rovnosti účastníků řízení (srov. čl. 37 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod). 
Proti předkladatelem zvolené argumentaci, že obviněný z přestupku se o svém 
trestním obvinění dozví až při výkonu rozhodnutí, je potřeba uvést, že aby bylo 
možno v současnosti využít příkazní řízení ve smyslu § 87 zákona o 
přestupcích, např. při řešení dopravních přestupků, nesmí být pochybnost o 
tom, že se obviněný z přestupku tohoto dopustil, a věc nebyla vyřešena v 
blokovém řízení. Tyto podmínky tak stanovují zásadní pravidla, aby bylo 
možno příkazní řízení využít. Prvním z nich je skutečnost, že bude řidič 
podezřelý ze spáchání výše uvedeného přestupku hlídkou republikové či 
obecní policie, případně jiným příslušným orgánem, zastaven a jako řidič 
identifikován. Druhou z nich je to, že je tento řidič seznámen s důvodem 
zastavení, tj. je mu sděleno, z jakého porušení zákona je podezřelý. Již v tento 
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okamžik je obviněný srozuměn s tím, že je podezřelý z naplnění skutkové 
podstaty konkrétního přestupku, kdy se mu nabízí vyřešení této situace 
několika způsoby. Prvním z nich je vyřízení věci v rámci blokového řízení 
(nově příkazního řízení na místě). Druhým je pak postoupení věci do správního 
řízení. Zde nastupuje třetí podmínka, že je sepsáno oznámení o přestupku. S 
obsahem tohoto oznámení je pak podezřelý řidič seznámen a má právo se na 
toto oznámení písemně vyjádřit či bez vyjádření pouze podepsat. Nelze tak 
dozajista hovořit o tom, že by nebyl srozuměn s tím, co je správnímu orgánu 
oznamováno a že logicky poté bude následovat správní řízení.  
V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že správní řád v sobě obsahuje 
dostatečné záruky a procesní instituty, jak může účastník řízení negativní 
dopady fikce doručení zmírnit. Tím jsou myšleny žádosti o určení neplatnosti 
doručení nebo prominutí zmeškání úkonu. Postupnými novelami týkajícími se 
doručování písemností se navíc posílilo postavení účastníků řízení v tom, že 
správní řád maximalizoval ochranu jejich práv. Nejprve nový správní řád 
prodloužil dobu uložení doručovaných písemností ze tří dnů na deset, kdy též 
umožnil účastníkům požádat o prominutí zmeškání úkonu. Následnou novelou 
poté navíc umožnil účastníkům požádat o určení neplatnosti doručení nebo 
okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Informování účastníků řízení o 
průběhu správního řízení významnou měrou zajišťuje také vkládání písemností 
do schránky po skončení úložní doby. 
Nehledě na právě uvedené považujeme dále za důležité, že kromě ochrany práv 
účastníků řízení správní řád vychází z koncepce odpovědnosti adresáta 
(účastníka řízení) za svou doručovací adresu ve smyslu § 19 odst. 3 správního 
řádu, což potvrdil i Ústavní soud v již shora citovaném nálezu sp. zn. IV. ÚS 
1433/11, odst. 17, když uvedl: „Právní úprava doručování vychází ze zásady, 
že každý adresát je odpovědný za existenci reálné adresy, na které je povinen si 
zajistit přijímání písemností.“ Uvedené souvisí se základními zásadami 
rychlosti a hospodárnosti řízení. Nikoliv nevýznamným důvodem této 
legislativní úpravy je i snaha o to, aby byly omezeny obstrukce při doručování 
(z literatury shodně viz např. Ondruš, R. Správní řád. Nový zákon s důvodovou 
zprávou a poznámkami. Praha: Linde, 2005, s. 91). Pokud adresát ví, že se 
bude nacházet mimo svou doručovací adresu, může možným komplikacím 
čelit změnou adresy pro doručování u správního orgánu nebo žádostí o 
přeposílaní pošty u provozovatele poštovních služeb (viz rozsudek Nejvyššího 
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správního soudu ze dne 29. 4. 2009, č.j. 2 As 1/2009-78).  
Institutem fikce doručení se zabýval též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne  
30. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 2317/10, www.nalus.cz, ve kterém mimo jiné 
konstatoval: „Pokud jde o doručování do vlastních rukou, nová právní úprava 
správního řízení zásadně změnila dosavadní pojetí promítnuté do zákona č. 
71/1967 Sb., správního řádu, když nadále nepodmiňuje nastoupení fikce 
doručení lehce zneužitelnou podmínkou, že se adresát písemnosti v místě 
doručení zdržuje. Na rozdíl od tohoto paternalistického přístupu tím byla 
posílena zásada, že každý si má svá práva střežit především sám. Ve vztahu k 
doručování to znamená, že není principiálně významné, zda se adresát 
písemnosti na adrese trvalého pobytu (platí to ale i pro adresu pro doručování) 
skutečně zdržuje, či nikoliv. Je věcí adresáta, a také jeho odpovědností vůči 
sobě samému, aby se pojistil proti doručování na adresu evidovanou v 
informačním systému evidence obyvatel tím, že uvede správnímu orgánu 
adresu pro doručování, o níž ví, že si zásilku zde bude moci převzít. Tím je 
eliminována možnost mařit výkon veřejné správy vyhýbáním se doručení 
písemností. Jde o legitimní tlak na adresáta, aby uváděl takovou adresu pro 
doručování, kam mu lze zásilku spolehlivě doručit. Každopádně nelze 
přisvědčit stěžovateli, že k tomu je proti své vůli státní mocí přinucen, a 
dokonce se v důsledku příslušné právní úpravy nemůže svobodně pohybovat či 
svobodně pobývat. Je věcí jeho rozhodnutí, zda bude ve vztahu k orgánům 
veřejné moci postupovat výše naznačeným způsobem či zda tak postupovat 
nebude; musí pak ovšem být připraven nést důsledky tohoto rozhodnutí. 
Na místě není ani námitka porušení článku 37 odst. 3 Listiny garantujícího 
rovnost účastníků řízení. Kritizovaná právní úprava, o niž se stěžovatelem 
napadená rozhodnutí opírají, totiž dopadá na všechny, nejen na stěžovatele. 
Není to tedy tak, že by zrovna stěžovatel měl ve srovnání s účastníky jiných 
právních řízení horší postavení a v napadených rozhodnutích se to nějak 
projevilo. 
Stěžovatel navíc musel počítat s tím, že mu své rozhodnutí odvolací orgán 
bude doručovat s velkou pravděpodobností právě ve dnech, kdy odcestoval do 
zahraničí. Mohl tedy učinit vhodná opatření, aby zásilku do své dispozice 
získal. Krom toho v okamžiku jeho návratu domů uplynula z dvouměsíční 
lhůty pro podání žaloby jen její malá část a o zásilce měl stěžovatel informaci v 
podobě oznámení zanechaného ve schránce. Při pečlivém přístupu proto bylo v 
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jeho silách žalobní lhůtu využít.“ 
S ohledem na výše uvedené shrnujeme, že není zcela zřejmé, proč by mělo 
nyní dojít ke změně fungující a nikým dosud nezpochybněné správní praxe. 
Navrhovanou změnou by totiž paradoxně hrozilo zablokování institutu 
příkazního řízení. V případě, že by nebylo možno využít fikci doručení, byl by 
správní orgán nucen ustanovovat opatrovníka. Pomineme-li výše naznačené 
problémy s institutem opatrovníka, je nutno konstatovat, že jeho přijetím by se 
nic nevyřešilo, protože sám účastník by se skutečnost, že mu byla uložena 
sankce, ve velké většině případů stejně nedozvěděl. 

19.  Zlínský kraj část 
padesát
á třetí – 
změna 
lesního 
zákona 

bod 
1. 

Navrhujeme vypustit text uvedený  v bodě 1. ve znění: 
1.V § 39 odst. 2 písmeno b) zní: 
„b) projednat příkazem na místě přestupky podle § 53 tohoto zákona,“. 
Původní znění § 39 odst. 2 písmeno b) současně navrhujeme zrušit a stávající 
písmena c) a d) označit jako písmeno b) a c). 
 
Odůvodnění: 
Dosavadní kompetence ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za 
přestupky podle § 53 lesního zákona nebyla za celou dobu účinnosti tohoto 
zákona lesní stráží využívána. Stejně tak nebude v praxi lesní stráž projednávat 
přestupky příkazem na místě.  

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jde o úpravu nad rámec 
doprovodného zákona – úprava 
příslušnosti k vydání příkazu na 
místě vychází ze stávajícího 
stavu. 
 
. 
 

20.   část sto 
dvacátá 
pátá – 
změna 
zákona 
o 
myslivo
sti 

bod 
1. 

Navrhujeme vypustit text uvedený v bodě 1. ve znění: 
V § 14 odst. 1 písmeno i) zní: 
„i) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.“. 
Původní znění § 14 odst. 1 písmeno i) současně navrhujeme zrušit a stávající 
písmeno j) označit jako písmeno i). 
 
Odůvodnění:  
Dosavadní kompetence ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za 
přestupky nebyla za celou dobu účinnosti zákona o myslivosti mysliveckou 
stráží využívána. Stejně tak nebude v praxi myslivecká stráž projednávat 
přestupky příkazem na místě.  

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jde o úpravu nad rámec 
doprovodného zákona – úprava 
příslušnosti k vydání příkazu 
na místě vychází ze stávajícího 
stavu. 
 
 

21.    bod 
4. 

Navrhujeme vypustit text uvedený v bodě 4.  –  tj. celé nově navržené znění § 
63 odst. 6 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
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Odůvodnění:  
Tuto úpravu navrhujeme v souvislosti s připomínkou uvedenou v předchozím 
bodě 1). 

 
Vizte vypořádání předchozí 
připomínky. 

22.   část sto 
padesát
á první 
– 
změna 
zákona 
o 
rybářst
ví 

bod 
2. 

Navrhujeme vypustit text uvedený v bodě 2. – tj. celé nově navržené znění § 
16 písmeno e) ve znění:  
„e) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.“.  
Současně navrhujeme zrušit původní znění § 16 písmeno e). 
 
Odůvodnění:  
Dosavadní kompetence ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za 
přestupky nebyla za celou dobu účinnosti zákona o rybářství rybářskou stráží 
využívána. Stejně tak nebude v praxi rybářská stráž projednávat přestupky 
příkazem na místě.  

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jde o úpravu nad rámec 
doprovodného zákona – úprava 
příslušnosti k vydání příkazu 
na místě vychází ze stávajícího 
stavu. 
 
 

23.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

§ 14 
odst. 
3 

Navrhujeme nahradit druhé souvětí novým textem: „Námitka podjatosti nemá 
odkladný účinek.“  
 
Zdůvodnění:  
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 2/2013 - 22 ze dne 17. 
dubna 2013 je možné namítat podjatost obecně všech úředníků příslušného 
obecního úřadu (i těch, kteří věc nevyřizují) a o takové námitce podjatosti pak 
rozhoduje nadřízený krajský úřad. Rovněž je možné namítat i podjatost všech 
úředníků krajského úřadu i příslušného ministerstva a pak jediný, kdo o takové 
námitce může rozhodnout a jehož podjatost už napadnout nelze, je vedoucí 
ústředních správních úřadů a státní tajemník (viz usnesení rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2012 č. j. 1 As 89/2010 - 119, 
obdobně § 14 odst. 6 správního řádu). 
Již v současné době jsou mnohá správní řízení (zvláště v oblasti dopravních 
přestupků) z důvodu takové námitky podjatosti jako účelového obstrukčního 
nástroje hned na svém počátku záležitostí rozhodování (personálně 
poddimenzovaného) ministerstva dopravy. Do budoucna se může jednat o 
desítky tisíc případů měsíčně. Tento nástroj je tak způsobilý potenciálně 
paralyzovat fungování státu. Dochází tak k tomu, že podle současného znění § 
14 odst. 3 druhého souvětí, nemůže být v řízení dále postupováno, neboť 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jde o úpravu nad rámec 
doprovodného zákona. 
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úřední osoby jsou oprávněny činit toliko neodkladné úkony. 
Navržená úprava by uvedený problém odstranila, přitom by se zachovalo právo 
účastníka na to, aby o věci rozhodovaly osoby nezaujaté, neboť pokud by „ex 
post“ došlo k vyloučení oprávněné úřední osoby, znamenalo by to nezákonnost 
jí vydaného rozhodnutí a řízení by se muselo opakovat. V praxi budou ale 
častější případy, kdy námitka podjatosti je využívána toliko účelově. 

24.    bod 
21 

Nesouhlasíme s navrhovaným zněním. 
 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme s vyloučením § 24 odst. 1 při doručování příkazu. Vznikla by 
totiž zcela neodůvodněná odchylka mezi způsoby doručení při zahájení řízení 
oznámením a příkazem. Přitom doručení oznámení o zahájení řízení i 
samotného rozhodnutí ve věci tzv. fikcí je již ustálenou praxí, i dle 
rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek 5 As 37/2005-
42). Mezi doručením příkazu fikcí a provedením běžného řízení o přestupku 
pomocí fikce doručení není z právního hlediska v principu žádný rozdíl. Pokud 
by doručování příkazu fikcí neobstálo ve světle Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod, vyhlášené sdělením č. 209/1992 Sb., pak by jako 
neústavní a porušující právo na obhajobu nemohlo obstát ani zahájení řízení o 
přestupku a jeho celkové provedení pomocí tohoto institutu.  
 
Tomuto závěru však odporuje usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2010, 
sp. zn. II. ÚS 2317/10, www.nalus.cz, ve kterém je mimo jiné konstatováno: 
„Pokud jde o doručování do vlastních rukou, nová právní úprava správního 
řízení zásadně změnila dosavadní pojetí promítnuté do zákona č. 71/1967 Sb., 
správního řádu, když nadále nepodmiňuje nastoupení fikce doručení lehce 
zneužitelnou podmínkou, že se adresát písemnosti v místě doručení zdržuje. Na 
rozdíl od tohoto paternalistického přístupu tím byla posílena zásada, že každý 
si má svá práva střežit především sám. Ve vztahu k doručování to znamená, že 
není principiálně významné, zda se adresát písemnosti na adrese trvalého 
pobytu (platí to ale i pro adresu pro doručování) skutečně zdržuje, či nikoliv. Je 
věcí adresáta, a také jeho odpovědností vůči sobě samému, aby se pojistil proti 
doručování na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel 
tím, že uvede správnímu orgánu adresu pro doručování, o níž ví, že si zásilku 
zde bude moci převzít. Tím je eliminována možnost mařit výkon veřejné 

AKCEPTOVÁNO 
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správy vyhýbáním se doručení písemností. Jde o legitimní tlak na adresáta, aby 
uváděl takovou adresu pro doručování, kam mu lze zásilku spolehlivě doručit.“ 
 
K tomu je třeba upozornit, že záměr navrhovatele vyloučit možnost doručení 
fikcí je neúplný v tom smyslu, že když má účastník řízení zpřístupněnu 
datovou schránku, řídí se doručování § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů, který je ustanovením speciálním vůči správnímu řádu. 
Jeho odst. 4 pak rovněž zavádí fikci doručení dokumentu dodaného do datové 
schránky. Při tomto způsobu doručování by tedy fikce doručení nastala. Z toho 
vyplývá, že by připomínkovaný návrh zákona zcela bezdůvodně zavedl 
nerovnost mezi jednotlivými účastníky řízení v závislosti na tom, zda mají 
zpřístupněnu datovou schránku, přičemž subjektům uvedeným v § 5 odst. 1 
zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je 
datová schránka zřizována obligatorně, bez ohledu na její projev vůle. 
Deklarovaná snaha předkladatele o údajný soulad s ústavněprávní úpravou je 
tak v rozporu se základním právními principy procesního práva, a to rovnosti 
všech před zákonem a rovnosti účastníků řízení (srov. čl. 37 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod).    

25.    bod 
14 

Navrhovaný text předkladatele je v tomto znění: 
„(2) Pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z 
důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 
66 odst. 2, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal a napadené 
rozhodnutí zruší, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít 
význam pro náhradu škody.“  
 
Navrhujeme tuto úpravu textu: 
„(2) Pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z 
důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 
66 odst. 2, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, napadené 
rozhodnutí zruší a řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít 
význam pro náhradu škody.“  
 
Zdůvodnění:  
Předkladatel navrhuje upravit text tak, že za slovo „vydal“ se doplňují slova „a 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Ustanovení bylo z návrhu 
zákona vypuštěno.  
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napadené rozhodnutí zruší“, což nedává smysl.  
26.    bod 

15 
K bodu 15 (§ 90 odst. 4) – navrhujeme vypustit text v celém rozsahu  
 
Navrhovaný text předkladatele je v tomto znění: 
„(4) Jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která 
odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího řízení zastaví a napadené rozhodnutí 
zruší, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody 
nebo pro právní nástupce účastníků.“ 
 
 
Zdůvodnění: 
Podle stávajícího znění § 90 odst. 4 správního řádu odvolací orgán v případě, 
že zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího 
zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání 
může mít význam pro náhradu škodu nebo pro právní nástupce účastníků. 
Tento postup – zrušení odvoláním napadeného rozhodnutí a následné zastavení 
řízení – je logický. Pokud by se totiž nejdříve rozhodovalo o zastavení řízení a 
teprve potom by se odvoláním napadené rozhodnutí rušilo, v okamžiku 
rozhodnutí o zastavení řízení by vedle sebe existovala dvě rozhodnutí. Z tohoto 
důvodu navrhujeme novelizační bod 15 zcela vypustit a ponechat stávající 
znění § 90 odst. 4 správního řádu. Nadto ani důvodová zpráva neobsahuje 
zdůvodnění, čím je změna stávajícího znění vyvolána.  

AKCEPTOVÁNO   
 
Ustanovení bylo z návrhu 
zákona vypuštěno.  

27.   část sto 
třetí – 
změna 
zákona 
o 
silniční
m 
provozu 

 Nad rámec navrhované úpravy 
K § 125c odst. 10 - navrhujeme tento odstavec vypustit   
 
Zdůvodnění:  
Podle § 47 odst. 5 návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud 
uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku 
zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou 
část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na 
splátky nebo o odložení splatnosti pokuty. 
 
Ustanovení § 125c odst. 10 zákona o silničním provozu se tak stane 
nadbytečným, navíc zčásti nekonzistentním s obecnou úpravou. 

AKCEPTOVÁNO 
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28.  Jihomoravský 
kraj 

část 
třicátá 
první – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
zeměděl
ského 
půdníh
o fondu 

bod 
5. 

§ 20 odst. 1, písm. o) neoprávněně provede změnu druhu pozemku, který je 
součástí zemědělského půdního fondu, (…)  
Navrhujeme v tomto ustanovení konkretizovat druh pozemku (změna trvale 
travního porostu na ornou půdu). Z § 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu vyplývá, že je možné provádět změnu z trvalého 
travního porostu na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu. U ostatních změn druhu pozemku není souhlas 
vyžadován. Osoba povinná nebude muset vyhledávat, jaké změny jsou 
neoprávněné. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
hlavního předmětu a cíle 
doprovodného zákona.  

29.   část 
čtyřicát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
silniční 
dopravě 

bod 
11. 

V § 34e odst. 4 se navrhuje věta „Příkazem na místě lze za přestupek podle 
odstavce 2 písm. b), d) a e) a podle odstavce 3 písm. a), c), d) a e) uložit pokutu 
do 5 000 Kč“. Přitom v odstavci 3 jsou jen písmena a) až d). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Pokud jde o odstavec 3, bude 
odkázáno pouze na odstavec 3 
písm. b) až d). 

30.   část 
padesát
á šestá 
– 
změna 
zákona 
o 
pozemn
ích 
komuni
kacích 

 S ohledem na duplicitu „přestupků“ uvedených v ust. § 42a odst. 1 písm. a) – 
q) a v ust. § 42b odst. 1 písm. a) – q) po „zavedení“ přestupků i pro  právnické 
a podnikající fyzických osoby, se jeví jako vhodnější tyto paragrafy sloučit do 
jednoho a v samostatných odstavcích vést skutkové podstaty přestupků, které 
se týkají jen osoby fyzické nebo jen  právnické a podnikající fyzické osoby. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Vyhovění připomínce by 
znamenalo změnu celé 
systematiky sankčních 
ustanovení, což přesahuje hlavní 
předmět a cíl návrhu 
doprovodného zákona. 
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31.   část 
sedmde
sátá – 
změna 
zákona 
o 
pojištěn
í 
odpově
dnosti 
z provo
zu 
vozidla 

bod 
8. 

V § 16b odstavci 2 se navrhuje určení místní příslušnosti odlišně od obecného 
pravidla místa spáchání přestupku, a to podle místa bydliště fyzické osoby 
nebo sídla právnické nebo podnikající fyzické osoby. Je tomu tak ve vztahu k 
oběma přestupkům, jejichž skutkové podstaty kodifikuje zák. č. 168/1999 Sb. v 
§ 16, tj. k provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti a v nepředložení 
zelené karty řidičem.  
Ve vztahu k přestupku spočívajícímu v nepředložení zelené karty řidičem však 
takto stanovená místní příslušnost není vhodná. Nepředložení zelené karty 
řidičem se pravidelně váže k nějaké konkrétní jízdě a konkrétní dopravní 
kontrole, která se odehrává na konkrétním místě. O místě spáchání tedy 
nemůžou být pochyby. Nadto je nezřídka tento přestupek spáchán v souběhu s 
jinými přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zák. 
č. 361/2000 Sb., u nichž je místní příslušnost obecního úřadu k jejich 
projednání podle místa spáchání. Nemělo by význam tříštit řízení o takových 
přestupcích do dvou. Naopak u přestupku, jenž spočívá v provozování vozidla 
bez pojištění odpovědnosti, je vzhledem k podstatě závadného jednání 
(provozování vozidla) místní příslušnost podle bydliště nebo sídla 
provozovatele racionální. Navrhujeme stanovit místní příslušnost k projednání 
přestupku podle § 16 odst. 1 navrhovaného znění zák. č. 168/1999 Sb. podle 
bydliště nebo sídla provozovatele a k projednání přestupku podle § 16 odst. 2 
podle místa spáchání. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Úprava vychází ze stávajícího 
stavu.  

32.   část sto 
třetí – 
změna 
zákona 
o 
silniční
m 
provozu 

 a) Není reflektována terminologie navrhovaného zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, kde se namísto pojmu „sankce“ užívá pojmu „správní 
trest“. Jiné části navrhovaného zákona. např. část sedmdesátá devátá vztahující 
se k zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, nebo část sto 
padesátá první vztahující se k zákonu č. 99/2004 Sb., o rybářství, novou 
terminologii zohledňují.  
b) V § 124 odst. 5 písm. j), které zní: „j) projednává přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního 
právního předpisu“, navrhujeme vypustit text „podle zvláštního právního 
předpisu“. Ten je pozůstatkem z doby, kdy přestupky proti bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích byly upraveny v zák. č. 
200/1990 Sb., o přestupcích. Nyní jsou přímo v zák. č. 361/2000 Sb., nikoli ve 
zvláštním právním předpisu. O tom ostatně svědčí i předkládaný návrh na 
vypuštění poznámky pod čarou č. 30.   

a) NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
Pojem „sankce“ má širší 
význam než pojem „správní 
trest“, a proto není nutné pojmy 
nahrazovat. 
 
b) AKCEPTOVÁNO 
 
c) AKCEPTOVÁNO 
Do první věty odstavce 2 byl 
doplněn bod 5 a zároveň bylo 
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c) Vyjmutí příslušnosti obecní policie v § 125e odst. 2 projednávat příkazem na 
místě přestupky podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 5 (tj. přestupky spáchané 
nezastavením vozidla na signál nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo 
usměrňování provozu …. osobou k tomu oprávněnou) a současné založení 
příslušnosti obecní policie v témže odstavci písmenem c) projednávat příkazem 
na místě přestupky spáchané nezastavením vozidla na signál nebo znamení k 
zastavení vozidla anebo na pokyn „Stůj“ daný strážníkem při usměrňování 
provozu na pozemních komunikacích, se jeví jako nepříliš srozumitelné. 
Konfliktní jsou přestupky spáchané nezastavením oproti příslušnému 
„signálu“. Z první věty odstavce 2 lze vyvozovat, že obecní policie je 
projednávat nemůže, z písmena c), že může. 

vypuštěno písmeno c).  
 

33.   část sto 
sedmná
ctá – 
změna 
zákona 
o 
odpade
ch 

bod 
8. 

Zde mj. krajský úřad dle § 66 odst. 6 (po novele rovněž odst. 9) projednává 
tam popsaný přestupek a ukládá za něj pokutu. Ve stávající právní úpravě (a 
ani v předloženém návrhu novely) není uvedeno, kdo je příjemcem prostředků 
z těchto pokut, a může tak dojít k reálné nemožnosti sankci uložit. U ostatních 
finančních sankcí ukládaných jinými správními orgány příjemce vždy uveden 
je (§ 68 odst. 3 a 4 zákona o odpadech). Je třeba současně s harmonizací pojmů 
zákona o odpadech s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky tento 
nedostatek, který se v zákoně o odpadech objevil po jeho novele účinné od 
01.10.2015,  odstranit.   

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Příjem z pokut nelze směšovat 
s oprávněním pokutu ukládat – 
tedy s věcnou příslušností 
k projednání přestupků. 
Rozpočtové určení příjmů 
z pokut se na základě konzultací 
s Ministerstvem financí naopak 
vypustí.   Z obecné právní 
úpravy o rozpočtovém určení 
příjmů z pokut [§ 6 odst. 1 písm. 
q) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých 
souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 7 odst. 
1 písm. d) a § 8 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 250/2000 Sb., 
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o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů] platí, že 
pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak, tvoří pokuty příjem 
státního rozpočtu, nebo rozpočtu 
obce anebo kraje. Proto není 
nutno tuto skutečnost 
ve zvláštních zákonech výslovně 
uvádět.  

34.   část sto 
dvacátá 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
zbraníc
h 

 Návrh na změnu zákona o zbraních vychází ze sněmovního stisku č. 677 (nyní 
senátní tisk č. 277). 
S ohledem na uvedené považujeme za nutné, aby příslušná změna zákona o 
zbraních byla přizpůsobena textu zákona až poté, co novela zákona o zbraních 
nabude platnosti (tedy po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů) z důvodu možné 
změny (příp. pozměňovací návrhy) v průběhu legislativního procesu. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

35.   sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 
 

bod 
13. 

Předkladatel se zabývá pouze ustanovením § 77 správního řádu a zcela 
opomněl existenci § 78, jelikož současná úprava nicotnosti je tvořena jak 
ustanovením § 77, tak § 78 správního řádu. Z uvedeného vyplývá, že § 78 by 
měl být ze správního řádu vypuštěn. 

AKCEPTOVÁNO 

36.    bod 
14. 

Dle návrhu by text § 88 odst. 2 správního řádu zněl: „Pokud před předáním 
spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení 
uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2, správní 
orgán, který napadené rozhodnutí vydal a napadené rozhodnutí zruší, řízení 
zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu 
škody.“ Návrh bezpochyby neodpovídá zamýšlenému znění a je třeba jej 
přeformulovat, např. tak, že novelizační bod by měl správně znít: „V § 88 odst. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Ustanovení bylo z návrhu 
zákona vypuštěno.  
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2 se za slovo „vydal“ vkládají slova „napadené rozhodnutí zruší a“. 
37.    bod 

18. 
Navrhuje se v § 150 odst. 1 zavést pravidlo, že příkaz nemusí obsahovat 
odůvodnění, pokud není prvním úkonem v řízení. Důvodová zpráva potom 
uvádí, že je-li příkaz prvním úkonem v řízení, odůvodnění je nezbytné. 
Důvodová zpráva se vyjadřuje tak, že „V případě absence odůvodnění by v 
takovém případě nebyl dostatečně seznámen s povahou obvinění za účelem 
případné procesní obrany. Z toho důvodu musí příkaz obsahovat odůvodnění 
alespoň v případě, kdy je vydáván jako první úkon v řízení.“. Domníváme se, 
že tato argumentace není příhodná, protože příkaz je automaticky zrušen 
odporem, jehož opodstatněnost není nijak zkoumána. Obviněný z přestupku 
tedy nepotřebuje v rámci odporu uplatňovat žádnou argumentaci, kterou by 
musel odvozovat od důvodů vydání příkazu (od jeho odůvodnění). Jeho 
procesní obrana je zaručena jeho možností podat jakýkoli i neodůvodněný 
odpor a vyvolat tak standardní řízení se všemi jeho atributy zajišťujícími 
dostatečnou možnost obviněného hájit se. 
Ani v trestním řízení soudním, tj. v případech závažnějších deliktů, neobsahuje 
trestní příkaz odůvodnění. Lze namítat, že v těchto případech nejde „o první 
úkon v řízení“, ovšem pokud se koná zkrácené přípravné řízení a je podán 
návrh na potrestání, tak obviněný není předem seznámen s důvody, které 
orgány činné v trestním řízení vedou k závěru o jeho vině. Je tedy stále v 
pozici, kdy je mu známa povaha obvinění, ale nikoli úvahy příslušných orgánů, 
které je k závěru o vině vedly. Tedy je po obdržení trestního příkazu víceméně 
ve stejné pozici jako obviněný z přestupku, který obdrží příkaz.  
Navrhujeme tedy rozšířit možnost absence odůvodnění na jakýkoli příkaz, i 
ten, který je prvním úkonem v řízení. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Tato úprava byla přislíbena 
v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení k návrhu 
zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich. 
Trváme na tom, že by v případě 
absence odůvodnění u příkazu, 
který je prvním úkonem v řízení, 
byla omezena procesní práva 
obviněného z přestupku. Obecně 
není možné vypustit odůvodnění 
příkazu s ohledem na základní 
procesní práva obviněného 
(především právo být důkladně 
seznámen s obviněním). Jde 
především o příkaz vydaný jako 
první úkon v řízení, který 
procesně splývá s oznámením 
o zahájení řízení. Obviněný je 
tak jediným úkonem obviněn 
ze spáchání přestupku a za tento 
přestupek je mu uložen správní 
trest. V případě absence 
odůvodnění by v takovém 
případě nebyl dostatečně 
seznámen s povahou obvinění 
za účelem případné procesní 
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obrany. Z toho důvodu musí 
příkaz obsahovat odůvodnění 
alespoň v případě, kdy je 
vydáván jako první úkon 
v řízení. Dále lze doplnit, že 
odůvodnění neobsahuje ani 
trestní příkaz (k tomu 
srov. § 314f odst. 1 trestního 
řádu).  

38.    bod 
21. 

Navrhuje se v § 150 odst. 5 vyloučit v případě doručování příkazu možnost 
aplikovat fikci doručení. V důvodové zprávě je argumentováno neústavností 
takového postupu, neboť jde o „porušení práva na obhajobu (obviněný se ani 
nedozví, že byl obviněn z přestupku, a danou skutečnost zjistí až při exekuci 
uloženého správního trestu, takový postup obecně nemůže obstát ve světle 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod)“.  
Použitelnost fikce doručení v případě doručování příkazu však akceptoval i 
Nejvyšší správní soud, např. v rozsudku čj. 8 As 25/2013 - 48 ze dne 
08.12.2014, s názorem předkladatele zákona o neústavnosti takového postupu 
se tedy nelze ztotožnit. Navrhujeme vypustit z návrhu zákona ustanovení odst. 
5 § 150 bez náhrady. 
K problematice dále uvádíme: Zásadně nesouhlasíme s vložením nového 
ustanovení, které znamená nemožnost doručení příkazu fikcí. 
Navržená změna se totiž s ohledem na své možné dopady výrazně vymyká z 
rámce účelu a smyslu doprovodného změnového zákona, který by měl být 
pouze technickou novelou stávajících zákonů. V tomto směru je podle našeho 
názoru důvodová zpráva k uvažované změně správního řádu ve své obecné i 
zvláštní části příliš stručná a nedostatečná. Mimo jiné postrádáme upřesnění, 
koho konkrétně předkladatel myslí onou „odbornou veřejností“, a případné 
odkazy na zdroje obsahující kritiku nevhodnosti fikce doručení v příkazním 
řízení. Jestliže důvodová zpráva obsahuje odkaz na Úmluvu o ochraně lidských 
práv a základních svobod, pak je vhodné poznamenat, že správní řízení, které 
je vedeno správními orgány ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu nemůže být 
nikdy spravedlivým procesem podle jmenované mezinárodní smlouvy, neboť 
ta v čl. 6 odst. 1 vyjadřuje požadavek na projednání trestního obvinění 

AKCEPTOVÁNO 
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nestranným a nezávislým soudem (v anglickém znění Úmluvy tribunal), 
zatímco správní orgány jsou povinny podle § 4 odst. 4 správního řádu vždy 
hájit a prosazovat veřejný zájem. Nadto je podstatná část správních orgánů 
součástí moci výkonné, resp. systému přímé státní správy, což již samo o sobě 
diskvalifikuje daný orgán z rámce požadavků na spravedlivý proces, jak má na 
mysli citované ustanovení Úmluvy. Ústavněprávní záruky tak jsou nakonec 
stejně zajištěny až před soudy rozhodujícími ve správním soudnictví. 
Nezbytnost a potřebnost navržené změny proto podle našeho není možné ani 
vhodné opírat o čl. 6 Úmluvy ani o čl. 36 Listiny základních práv a svobod.  
Navržená změna byla částečně diskutována v rámci připomínkového řízení k 
návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (jeho § 83), kdy se 
změnou byl vyjádřen nesouhlas z více připomínkových míst. Připomínky však 
bohužel nebyly vyslyšeny, neboť nyní nově navrhované ustanovení nebylo 
přímou součástí návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Je otázkou, zda je vhodné v zájmu domnělé „teoretické čistoty“ a názoru o 
nutnosti seznámení obviněného s obviněním, učinit z ustanovení o příkazu 
ustanovení, které bude obsoletní, neboť lze zcela oprávněně očekávat, že s 
ohledem na následné procesní komplikace, pokud se nepodaří příkaz doručit, 
brzy přestane být správními orgány využíváno. Jestliže má být příkazní řízení 
zkrácenou formou řízení určenou pro skutkově i právně jednoduché případy, 
pak je navrhovaná právní úprava v rozporu se základní zásadou činnosti 
správních orgánů o rychlosti a hospodárnosti řízení. V okamžiku vyhotovení 
příkazu - jako jedné z forem (individuálního) správního aktu - je jím správní 
orgán vázán a sám jej nemůže zrušit. V případě, že se mu následně nepodaří 
příkaz doručit tak, aby si jej adresát fyzicky převzal, dojde prakticky paradoxně 
k zablokování správního řízení. V takovém případě totiž správní orgán bude 
mít povinnost doručení opakovat, a poté ustanovit účastníkovi řízení 
(obviněnému z přestupku) opatrovníka. Nejenže se účastník řízení, který je pro 
doručování nedostupný, zpravidla nedozví ani o tom, že mu byl opatrovník 
ustanoven, hlavně je podle nás problematický fakt, že s ohledem na ustálenou 
judikaturu a požadavky na výběr osoby opatrovníka a jeho široké možnosti 
odmítnout opatrovnictví je na místě označit institut opatrovníka do značné 
míry za „bezzubé“ (podrobněji Márton, M. INSTITUT OPATROVNÍKA VE 
SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ – VYBRANÉ OTÁZKY. [online] Dny práva 2011 – Days 
of Law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012), až „mrtvé“ ustanovení. S 
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ohledem na znění § 32 odst. 7 správního řádu stačí pouhé odvolání se proti 
usnesení o ustanovení opatrovníka nebo naopak pasivita v zastupování k tomu, 
aby byl opatrovník zbaven výkonu své opatrovnické funkce. Můžeme poukázat 
na některé z širokého spektra soudních rozhodnutí týkajících se volby 
opatrovníka, jako např. nález Ústavního soudu ze dne  07.08.2007, sp. zn. II. 
ÚS 1090/07 - 1, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.09.2011, sp. 
zn. 8 As 22/2011 - 78, publ. pod č. 2451/2012 Sb. NSS, rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 23.08.2012, sp. zn. 9 As 109/2011 - 44, nebo usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne  09.12.2014, sp. zn. 4 
As 26/2013 - 57. 
Dále je nutno zdůraznit, že fikce doručení příkazu je v současnosti již 
ustálenou praxí, kterou za celou dobu platnosti zákona o přestupcích, resp. 
správního řádu nikdo nezpochybnil, ba naopak. Navíc např. doručení oznámení 
o zahájení řízení i samotného rozhodnutí ve věci fikcí bylo potvrzeno v rámci 
rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu (např. viz rozsudek ze dne 
14.09. 2006, č.j. 5 As 37/2005-42, www.nssoud.cz). Zrušením fikce doručení 
by vznikl zcela neodůvodněný rozdíl mezi způsoby zahájení řízení, a též rozdíl 
mezi způsobem doručování rozhodnutí o věci samé jen na základě jeho formy, 
což nepovažujeme za žádoucí. K tomu je třeba upozornit, že záměr 
navrhovatele vyloučit možnost doručení fikcí je neúplný v tom smyslu, že když 
má účastník řízení zpřístupněnu datovou schránku, řídí se doručování § 17 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který je ustanovením speciálním 
vůči správnímu řádu. Jeho odst. 4 pak rovněž zavádí fikci doručení dokumentu 
dodaného do datové schránky. Z toho vyplývá, že by připomínkovaný návrh 
zákona zcela bezdůvodně zavedl nerovnost mezi jednotlivými účastníky řízení 
v závislosti na tom, zda mají zpřístupněnu datovou schránku, přičemž 
subjektům uvedeným v § 5 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů je datová schránka zřizována obligatorně, 
bez ohledu na její projev vůle. Deklarovaná snaha předkladatele o údajný 
soulad s ústavněprávní úpravou je tak v rozporu se základním právními 
principy procesního práva, a to rovnosti všech před zákonem a rovnosti 
účastníků řízení (srov. čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). 
Proti předkladatelem zvolené argumentaci, že obviněný z přestupku se o svém 
trestním obvinění dozví až při výkonu rozhodnutí, je potřeba uvést, že aby bylo 
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možno v současnosti využít příkazní řízení ve smyslu § 87 zákona o 
přestupcích, např. při řešení dopravních přestupků, nesmí být pochybnost o 
tom, že se obviněný z přestupku tohoto dopustil, a věc nebyla vyřešena v 
blokovém řízení. Tyto podmínky tak stanovují zásadní pravidla, aby bylo 
možno příkazní řízení využít. Prvním z nich je skutečnost, že bude řidič 
podezřelý ze spáchání výše uvedeného přestupku hlídkou republikové či 
obecní policie, případně jiným příslušným orgánem, zastaven a jako řidič 
identifikován. Druhou z nich je to, že je tento řidič seznámen s důvodem 
zastavení, tj. je mu sděleno, z jakého porušení zákona je podezřelý. Již v tento 
okamžik je obviněný srozuměn s tím, že je podezřelý z naplnění skutkové 
podstaty konkrétního přestupku, kdy se mu nabízí vyřešení této situace 
několika způsoby. Prvním z nich je vyřízení věci v rámci blokového řízení 
(nově příkazního řízení na místě). Druhým je pak postoupení věci do správního 
řízení. Zde nastupuje třetí podmínka, že je sepsáno oznámení o přestupku. S 
obsahem tohoto oznámení je pak podezřelý řidič seznámen a má právo se na 
toto oznámení písemně vyjádřit či bez vyjádření pouze podepsat. Nelze tak 
dozajista hovořit o tom, že by nebyl srozuměn s tím, co je správnímu orgánu 
oznamováno a že logicky poté bude následovat správní řízení.  
V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že správní řád v sobě obsahuje 
dostatečné záruky a procesní instituty, jak může účastník řízení negativní 
dopady fikce doručení zmírnit. Tím jsou myšleny žádosti o určení neplatnosti 
doručení nebo prominutí zmeškání úkonu. Postupnými novelami týkajícími se 
doručování písemností se navíc posílilo postavení účastníků řízení v tom, že 
správní řád maximalizoval ochranu jejich práv. Nejprve nový správní řád 
prodloužil dobu uložení doručovaných písemností ze tří dnů na deset, kdy též 
umožnil účastníkům požádat o prominutí zmeškání úkonu. Následnou novelou 
poté navíc umožnil účastníkům požádat o určení neplatnosti doručení nebo 
okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Informování účastníků řízení o 
průběhu správního řízení významnou měrou zajišťuje také vkládání písemností 
do schránky po skončení úložní doby. 
Nehledě na právě uvedené považujeme dále za důležité, že kromě ochrany práv 
účastníků řízení správní řád vychází z koncepce odpovědnosti adresáta 
(účastníka řízení) za svou doručovací adresu ve smyslu § 19 odst. 3 správního 
řádu. Činí tak především z důvodu rychlosti a hospodárnosti doručování. 
Nikoliv nevýznamným důvodem této legislativní úpravy je i snaha o to, aby 
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byly omezeny obstrukce při doručování (z literatury shodně viz např. Ondruš, 
R. Správní řád. Nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha: 
Linde, 2005, s. 91). Pokud stěžovatel ví, že se bude nacházet mimo svou 
doručovací adresu, může možným komplikacím čelit změnou adresy pro 
doručování u správního orgánu nebo žádostí o přeposílaní pošty u 
provozovatele poštovních služeb (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 29.04.2009, č.j. 2 As 1/2009-78, www.nssoud.cz).  
Institutem fikce doručení se zabýval též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 
30.09.2010, sp. zn. II. ÚS 2317/10, www.nalus.cz, ve kterém mimo jiné 
konstatoval: „Pokud jde o doručování do vlastních rukou, nová právní úprava 
správního řízení zásadně změnila dosavadní pojetí promítnuté do zákona č. 
71/1967 Sb., správního řádu, když nadále nepodmiňuje nastoupení fikce 
doručení lehce zneužitelnou podmínkou, že se adresát písemnosti v místě 
doručení zdržuje. Na rozdíl od tohoto paternalistického přístupu tím byla 
posílena zásada, že každý si má svá práva střežit především sám. Ve vztahu k 
doručování to znamená, že není principiálně významné, zda se adresát 
písemnosti na adrese trvalého pobytu (platí to ale i pro adresu pro doručování) 
skutečně zdržuje, či nikoliv. Je věcí adresáta, a také jeho odpovědností vůči 
sobě samému, aby se pojistil proti doručování na adresu evidovanou v 
informačním systému evidence obyvatel tím, že uvede správnímu orgánu 
adresu pro doručování, o níž ví, že si zásilku zde bude moci převzít. Tím je 
eliminována možnost mařit výkon veřejné správy vyhýbáním se doručení 
písemností. Jde o legitimní tlak na adresáta, aby uváděl takovou adresu pro 
doručování, kam mu lze zásilku spolehlivě doručit. Každopádně nelze 
přisvědčit stěžovateli, že k tomu je proti své vůli státní mocí přinucen, a 
dokonce se v důsledku příslušné právní úpravy nemůže svobodně pohybovat či 
svobodně pobývat. Je věcí jeho rozhodnutí, zda bude ve vztahu k orgánům 
veřejné moci postupovat výše naznačeným způsobem či zda tak postupovat 
nebude; musí pak ovšem být připraven nést důsledky tohoto rozhodnutí. 
Na místě není ani námitka porušení článku 37 odst. 3 Listiny garantujícího 
rovnost účastníků řízení. Kritizovaná právní úprava, o niž se stěžovatelem 
napadená rozhodnutí opírají, totiž dopadá na všechny, nejen na stěžovatele. 
Není to tedy tak, že by zrovna stěžovatel měl ve srovnání s účastníky jiných 
právních řízení horší postavení a v napadených rozhodnutích se to nějak 
projevilo. 
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Stěžovatel navíc musel počítat s tím, že mu své rozhodnutí odvolací orgán bude 
doručovat s velkou pravděpodobností právě ve dnech, kdy odcestoval do 
zahraničí. Mohl tedy učinit vhodná opatření, aby zásilku do své dispozice 
získal. Krom toho v okamžiku jeho návratu domů uplynula z dvouměsíční lhůty 
pro podání žaloby jen její malá část a o zásilce měl stěžovatel informaci v 
podobě oznámení zanechaného ve schránce. Při pečlivém přístupu proto bylo v 
jeho silách žalobní lhůtu využít.“ 
S ohledem na výše uvedené shrnujeme, že není zcela zřejmé, proč by mělo 
nyní dojít ke změně fungující a nikým dosud nezpochybněné správní praxe. 
Navrhovanou změnou by totiž paradoxně hrozilo zablokování institutu 
příkazního řízení. V případě, že by nebylo možno využít fikci doručení, byl by 
správní orgán nucen ustanovovat opatrovníka. Pomineme-li výše naznačené 
problémy s institutem opatrovníka, je nutno konstatovat, že jeho přijetím by se 
nic nevyřešilo, protože sám účastník by se skutečnost, že mu byla uložena 
sankce, ve velké většině případů stejně nedozvěděl. 

39.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á pátá – 
změna 
zákona 
o 
hazard
ních 
hrách 

 Návrh na změnu zákona o hazardních hrách vychází ze sněmovního tisku č. 
578.  Ve vztahu k tomuto sněmovnímu tisku upozorňujeme na nesoulad  
v novelizačních bodech 4., 5., 8., a 16., kdy má místo „v části osmé hlavě VIII“ 
být uvedeno „v části osmé, hlavě II“. 
Dále upozorňujeme, že návrh na změnu zákona o hazardních hrách neodpovídá 
senátnímu tisku č. 256, kdy došlo mimo jiné k posunu v číslování jednotlivých 
ustanovení. 
S ohledem na uvedené považujeme za nutné, aby příslušná změna zákona o 
hazardních hrách byla přizpůsobena zákonu o hazardních hrách až poté, co 
tento zákon nabude platnosti (tedy po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů). 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

40.  Královéhrade
cký kraj 

část 
sedmde
sátá 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
sociálně
-právní 

§ 59e 
odst. 
1 
písm
. a) 

Opakovaně neseznámí dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s 
jeho právy a povinnostmi - původní znění. 
 
Navrhované znění – v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
opakovaně neseznámí dítě, jehož věk a rozumové schopnosti to umožňují, s 
jeho právy                  a povinnostmi. 
 
Odůvodnění: Seznámení dítěte s jeho právy má smysl, pouze pokud to jeho 
rozumové schopnosti umožňují. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  
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ochraně 
dětí 

41.    § 59f 
odst. 
1 
písm
. k) 

Neřídí se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní 
ochrany. 
 
Navrhované znění – vypustit. 
 
Odůvodnění: Těžko měřitelné, jedná se o subjektivní posouzení důležitosti 
standardů. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  

42.    § 59g 
odst. 
1 
písm
. k) 

Neřídí se standardy kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
Navrhované znění – vypustit. 
 
Odůvodnění: těžko měřitelné, jedná se o subjektivní posouzení důležitosti 
standardů. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  
 

43.    § 59g 
odst. 
1 
písm
. n) 

Neurčí zástupce ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
Navrhované znění – vypustit. 
 
Odůvodnění: tento nedostatek nemá zásadní vliv na fungování zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  

44.    nad 
ráme
c 

• Nově zařadit  §:  
Osoba pečující a osoba v evidenci se dopustí přestupku tím, že si neplní 
povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v 
rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 
Odůvodnění: v současné době nelze plnění vymáhat. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  

45.    nad 
ráme
c 

• Nově zařadit  §:  
Osoba pečující a osoba v evidenci se dopustí přestupku, tím, že neumožní 
sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 5 a 
spolupracovat      se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí podle § 19 
odst. 4. 
Odůvodnění: v současné době nelze plnění vymáhat. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona. . 

46.    nad • Nově zařadit  §:  NEAKCEPTOVÁNO, 
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ráme
c 

Osoba pečující a osoba v evidenci se dopustí přestupku, tím, že si neplní 
povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte udržovat, rozvíjet a 
prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a 
umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím 
nestanoví jinak. 
Odůvodnění: v současné době nelze plnění vymáhat. 

VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  
 

47.    nad 
ráme
c 

• Nově zařadit  §:  
Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo 
pověřená osoba, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče se 
dopustí přestupku tím, že neplní právo osoby pečující a osoby v evidenci na 
poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; 
tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče. 
1. Po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce 
neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké; 
2. Při narození dítěte; 
3. Při vyřizování nezbytných osobních záležitostí; 
4. Při úmrtí osoby blízké. 
Odůvodnění: v současné době nelze plnění vymáhat. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  
 

48.    nad 
ráme
c 

• Nově zařadit  §:  
Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo 
pověřená osoba, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče se 
dopustí přestupku tím, že neplní právo osoby pečující a osoby v evidenci na 
poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která 
je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním 
roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. 
Odůvodnění: v současné době nelze plnění vymáhat. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  
 

49.    nad 
ráme
c 

• Nově zařadit  §:  
Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo 
pověřená osoba, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče se 
dopustí přestupku tím, že neplní právo osoby pečující a osoby v evidenci na 
zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci 
alespoň jednou za 6 měsíců. 
Odůvodnění: v současné době nelze plnění vymáhat. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  
 

50.    nad 
ráme

• Nově zařadit  §:  
Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
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c pověřená osoba, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče se 
dopustí přestupku tím, že neplní právo osoby pečující a osoby v evidenci na 
pomoc při plnění povinností podle § 47a odst. 2 písm. h zákona o SPOD, 
včetně pomoci při zajištění místa            pro uskutečňování styku oprávněných 
osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku. 
Odůvodnění: v současné době nelze plnění vymáhat. 

 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  
 

51.    nad 
ráme
c 

• Nově zařadit  §: 
Osoba pečující a osoba v evidenci se dopustí přestupku tím, že poruší 
povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 57. 
Odůvodnění: tato povinnost není zákonem upravena. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Nad rámec návrhu zákona. 

52.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

§ 150 Tento bod navrhujeme vypustit. Nepovažujeme za vhodné a důvodné, aby 
mohl být vydán příkaz, který nemusí být odůvodněn, pokud není prvním 
úkonem v řízení. Příkaz je formou rozhodnutí a ve smyslu § 9 správního řádu 
je výsledkem činnosti správního orgánu, která  má za následek zásah do práv a 
povinností dotčených osob a již z důvodu transparentnosti a přesvědčivosti 
rozhodování veřejné správy není důvodné stávající právní úpravu měnit. Fakt, 
že se podáním včasného odporu příkaz ruší nemůže nikterak zpochybnit 
uvedené. Důvodová zpráva neuvádí žádné důvody pro navrhovanou změnu. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Tato úprava byla přislíbena 
v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení k návrhu 
zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich.  

53.    bod 
21. 

Nesouhlasíme s vyloučením možnosti aplikace fikce doručení v případě 
doručování příkazu. V důvodové zprávě je argumentováno možnou 
neústavností takového postupu z důvodu, že se obviněný ani nedozví, že byl 
obviněn z přestupku, a tuto skutečnost zjistí až při exekuci uloženého 
správního trestu. V současné době je doručení příkazu fikcí ustálenou praxí, 
která byla akceptována i Nejvyšším správním soudem (viz např. rozsudek NSS 
č. j.  8 As 25/2013 ze dne 8. prosince 2014). Nadto nelze opomenout, že i 
Ústavní soud ve svém nálezu IV. ÚS 1433/11 ze dne 8. 11. 2011 zdůraznil 
odpovědnost adresáta za svou doručovací adresu, kdy mj. uvedl: „Právní 
úprava doručování vychází ze zásady, že každý adresát je odpovědný za 
existenci reálné adresy, na které je povinen si zajistit přijímání písemností.“. 
Nadto nelze opomenout ustanovení § 24 odst. 2 správního řádu, jímž je dle 
našeho názoru zajištěna dostatečná ochrana adresáta, který si nemohl pro svou 
dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu bez svého zavinění 
uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout. 

AKCEPTOVÁNO 
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54.  Hlavní město 
Praha 

část 
osmá – 
změna 
zákona 
o 
geologic
kých 
pracích 

bod 
6. (§ 
20 
odst. 
2) 

Toto ustanovení zakládá oprávnění obecní policie projednat příkazem na 
místě přestupky spočívající v úmyslném ohrožení nebo neoprávněném ztížení 
provádění geologických prací, nebo zničení, poškození nebo znehodnocení 
geologického výzkumného nebo průzkumného díla, vzorku nebo jiné hmotné 
geologické dokumentace. Tyto přestupky v podstatě převzaté z ustanovení § 38 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o přestupcích“), dle účinné právní úpravy projednávají obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností ve smyslu § 53 odst. 2 zákona o přestupcích a 
obecní policie tudíž není oprávněna tyto přestupky projednávat v blokovém 
řízení. Máme za to, že oprávnění k projednání těchto přestupků příkazem na 
místě by nemělo být obecní policii přiznáno, když tyto přestupky nikterak 
nesouvisí s úkoly obecní policie stanovenými zákonem č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“). 
Záměr, který vedl zpracovatele návrhu k přiznání tohoto oprávnění obecní 
policii, není zřejmý ani z důvodové zprávy k novelizaci tohoto zákona.  

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 

55.   část 
čtyřicát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
silniční 
dopravě 

bod 
14. 
(§ 36 
odst. 
4) 

Toto ustanovení zakládá oprávnění obecní policie projednat příkazem na místě 
přestupek řidiče vozidla dle § 34e odst. 3, dle kterého se dopustí přestupku tím, 
že a) nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí, b) nevede 
záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku 
stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole, c) 
nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek a odpočinku, 
nebo d) předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady 
požadované tímto zákonem anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení. 
Máme za to, že projednávání těchto přestupků koncepčně nesouvisí s úkoly 
obecní policie v rámci provozování silniční dopravy silničními motorovými 
vozidly. Aktuální úprava v této oblasti přiznává strážníkům obecní policie 
oprávnění projednávat přestupky na úseku taxislužby. Není zřejmé, z jakého 
důvodu by toto oprávnění mělo být rozšířeno o tento typ přestupků pro činnost 
obecní policie. 

AKCEPTOVÁNO 
 

56.   část 
čtyřicát
á čtvrtá 
a část 
jedenác
tá 

obec
ně 

U obou zákonů jsou podle Statutu hl. m. Prahy přestupky řidičů v současné 
době řešeny podle místní příslušnosti městskými částmi hl. m. Prahy     
Navrhovaná změna jasně stanoví dopravní úřad, resp. cenový správní orgán, 
jako příslušný k projednání přestupku. Příslušnost pak nelze  upravit ani změnit 
statutem a veškeré přestupky zůstanou u zdejšího úřadu. Odvolacím orgánem 
je pak ministerstvo dopravy, kde již nyní pro organizační či personální 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
Úprava byla doplněna pouze do 
zákona o silniční dopravě, a to 
do § 36. 
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(změna 
zákona 
o 
silniční 
dopravě 
a 
zákona 
o 
cenách) 

nezajištěnost projednání odvolání trvá i 3 roky.  Na  Ministerstvu financí je 
situace sice aktuálně termínově lepší, avšak návrh na projednávání přestupků 
občanů v druhé instanci u ústředního orgánu se zdá být legislativně autorem 
poněkud nedomyšlený. Na území  hl. m. Prahy by nebyl krajský úřad v roli 
druhé instance. Navíc by nyní navržené řešení představovalo potřebu nárůstu 
pracovních míst nejen na Magistrátu hl. m. Prahy (na úřadech MČ nepokrývá 
tato činnost celý pracovní úvazek), ale i na příslušných ministerstvech dopravy 
a financí.   
Požadujeme proto navrhovanou úpravu cit. zákonů z návrhu vypustit. 

 
Působnost cenových kontrolních 
orgánů je stanovena v zákoně 
č. 265/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky 
v oblasti cen, pro krajské úřady 
i obecní úřady obdobným 
způsobem. V § 4 odst. 2, resp. 
v § 4a odst. 2 se stanovuje: 
„Krajský (resp. obecní) úřad 
provádí cenovou kontrolu. 
Krajský (resp. obecní) úřad 
ukládá, vybírá a vymáhá pokuty 
za porušení cenových předpisů.“ 
V souladu s § 32 odst. 2 zákona 
č. 131/2000 Sb. tedy lze 
působnost cenového kontrolního 
orgánu svěřit městským částem 
Statutem již v současnosti. 
Pokud jde o pochybnost ohledně 
určení odvolacího orgánu, lze 
odkázat na § 81 odst. 3 písm. a) 
zákona o hlavním městě Praze, 
který obecně stanovuje jako 
nadřízený správní orgán 
městských částí Magistrát 
hlavního města Prahy. 

57.   část 
sedmde
sátá 
devátá 

bod 
2. (§ 
59 
odst. 

Toto ustanovení zakládá oprávnění obecní policie k projednání přestupku, 
kterého se dopustí fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že 
úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností o výchovném opatření podle § 13 odst. 1. Těmito výchovnými 

AKCEPTOVÁNO  
 
Ustanovení § 59h odst. 3 bylo 
vypuštěno. 
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(změna 
zákona 
o 
sociálně
-právní 
ochraně 
dětí) 

1 
písm
. i) 

opatření jsou: a) napomenutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu 
dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě, vhodným způsobem, b) 
stanovení dohledu nad dítětem a provádění jej za součinnosti školy, popřípadě 
dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště 
dítěte, c) uložení dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu 
dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména 
zákazu určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných 
vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, a d) uložení dítěti, rodičům nebo jiným 
osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnosti využít odbornou 
poradenskou pomoc nebo uložení povinnosti účastnit se prvního setkání se 
zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie. Máme za to, že 
projednání těchto přestupků do značné míry nesouvisí s úkoly obecní policie, 
když tyto by měl řešit především orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

58.   část 
osmdes
átá 
osmá – 
změna 
zákona 
o 
hlavním 
městě 
Praze 

bod 
3 (§ 
33a) 

 V odst. 1 písm. a) a b) požadujeme nahradit slovo obec slovem městská část. AKCEPTOVÁNO 

59.     V odst. 1 písm. b) požadujeme v souladu se stávající právní úpravou doplnit 
„nebo jinak naruší vzhled městské části“. 

AKCEPTOVÁNO 

60.      Ustanovení § 33a odst. 2 neúplně sankcionuje povinnosti uložené v § 13 odst. 3 
zákona o hlavním městě Praze. Chybí sankce za porušení povinnosti uložené 
ve větě poslední cit. ustanovení -  „Označení nesmí být poškozeno, odstraněno 
nebo zakryto.“. 

AKCEPTOVÁNO 

61.      Podle § 33a odst. 3 lze uložit pokutu za přestupek podle odstavce 1 písm. c) 
do 200 000 Kč. Písmeno c) však odstavec 1 neobsahuje.  

AKCEPTOVÁNO 

62.      Pokládáme za nesprávné stanovit horní hranici sankcí ve stejné výši jak pro 
fyzické osoby tak i právnické osoby a fyzické osoby podnikající, a to na horní 
hranici 100 000 Kč. V současné době je možné podnikatelům a právnickým 
osobám ukládat sankce až do 1 000 000 Kč. Takto razantní snížení sankcí 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Výše pokuty se za přestupky 
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považujeme za nedůvodné a nijak nezdůvodněné. spočívající v neudržování čistoty 
a pořádku na pozemku nebo 
ve znečištění veřejného 
prostranství, narušení životního 
prostředí nebo odložení věci 
mimo vyhrazené místo, které 
jsou obsažené v zákoně o obcích 
a zákoně hlavním městě Praze, 
se navrhuje sjednotit na částku 
500 000 Kč. Vychází se 
z koncepce správního trestání 
a ústavního principu rovnosti 
subjektů před zákonem – 
za stejné porušení povinnosti by 
měla být stanovena stejná výše 
pokuty bez ohledu na povahu 
subjektu, který ji porušil. Vyšší 
sazbu pokuty pro právnické 
a podnikající fyzické osoby 
nelze odůvodnit ani charakterem 
jejich činnosti (zejména 
podnikáním), z níž mohou 
na rozdíl od „běžných“ 
fyzických osob čerpat značné 
zisky, neboť pro stanovení sazby 
pokuty je vždy rozhodující 
typová závažnost porušené 
právní povinnosti, a nikoli 
povaha nebo charakter 
vykonávané činnosti 
odpovědného subjektu.   
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63.    nad 
ráme
c 
návr
hu 

 Návrh zákona nesankcionuje porušení § 14 odst. 6 zákona o hlavním městě 
Praze, které zní:. „Vlastník budovy je povinen na svůj náklad označit budovu 
číslem určeným hlavním městem Prahou a udržovat je v řádném stavu.“. 

AKCEPTOVÁNO  

64.      Návrh zákona neobsahuje postup předpokládaný v § 29 odst. 6 a odst. 8 
platného znění zákona o hlavním městě Praze, který požadujeme do návrhu 
doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 

65.      Změnu  sankčních ustanovení je nutno promítnout do  § 81 odst. 3 písm. c) 
zákona o hlavním městě Praze, tj.  § 29 je třeba nahradit příslušným 
navrhovaným novým ustanovením. 

AKCEPTOVÁNO 

66.   část sto 
třetí – 
změna 
zákona 
o 
silniční
m 
provozu 

obec
ně 

Obecně k rozšíření oprávnění obecní policie ve vztahu k bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu: 
V daném případě preferujeme variantu zachování současného stavu, tak aby 
nedocházelo k rozšiřování oprávnění obecní policie ve vztahu k dohledu na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Domníváme se, 
že prioritou obecní polici je oblast ochrany veřejného pořádku. Rozšíření 
kompetencí v oblasti silničního provozu by znamenalo podstatný nárůst 
činnosti obecní policie právě na úkor veřejného pořádku. 

AKCEPTOVÁNO  

67.   část sto 
čtyřicát
á třetí – 
změna 
zákona 
o 
spotřeb
ních 
daních 

bod 
2. (§ 
135zi 
odst. 
5) 

Toto ustanovení přiznává obecní policii oprávnění projednat příkazem na místě 
přestupky proti jednotkovému balení. Skutkové podstaty těchto přestupků jsou 
stanoveny v  § 135m odst. 1 a 2. Dle § 135m odst. 1 se právnická nebo 
podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že uvede do volného 
daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z 
jiného členského státu tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném 
jednotkovém balení, nebo jednotkové balení s tabákovými výrobky, které 
nepodléhají stejné sazbě daně. Dle odst. 2 tohoto ustanovení se fyzická, 
právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá 
tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou 
tabákovou nálepkou.  
K přestupku podle § 135m odst. 1 komentovaného ustanovení uvádíme, že 
takový přestupek by spíše měl projednávat správní orgán s celorepublikovou 
působností (na rozdíl od přestupku podle odst. 2), neboť ze samotné skutkové 
podstaty je zřejmé, že se nejedná o místní záležitost a přesahuje tedy úkoly 

AKCEPTOVÁNO 
 
Pravomoc projednat přestupky 
příkazem na místě obecní policií 
bude omezena na přestupky 
podle § 135m odst. 2, kterého se 
dopustí fyzická osoba. 
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obecní policie ve smyslu § 1 odst. 2 a § 2 zákona o obecní policii. Dále se 
domníváme, že k projednání takového přestupku je nezbytná i náležitá 
odbornost správního orgánu vyplývající z jeho činnosti. Projednání přestupku 
podle § 135m odst. 1 návrhu strážníkem obecní policie se tedy nejeví jako 
vhodné. 

68.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
21. 

Bod  21 požadujeme z předloženého návrhu   bez náhrady vypustit. 
Zásadně nesouhlasíme s vložením nového ustanovení, které znamená 
nemožnost doručení příkazu fikcí. 

Navržená změna se totiž s ohledem na své možné dopady výrazně vymyká 
z rámce účelu a smyslu doprovodného změnového zákona, který by měl být 
pouze technickou novelou stávajících zákonů. V tomto směru je podle našeho 
názoru důvodová zpráva k uvažované změně správního řádu ve své obecné i 
zvláštní části příliš stručná a nedostatečná. Mimo jiné postrádáme upřesnění, 
koho konkrétně předkladatel myslí onou „odbornou veřejností“, a případné 
odkazy na zdroje obsahující kritiku nevhodnosti fikce doručení v příkazním 
řízení. 

Navržená změna byla částečně diskutována v rámci připomínkového řízení 
k návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (jeho § 83), kdy 
se změnou byl vyjádřen nesouhlas z více připomínkových míst. Připomínky 
však bohužel nebyly vyslyšeny, neboť nyní nově navrhované ustanovení 
nebylo přímou součástí návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich. 

Důvodová zpráva ve své zvláštní části k tomuto novelizačnímu bodu uvádí, že 
v případě doručení fikcí příkazu, který je prvním úkonem v řízení je neústavní, 
neboť představuje porušení práva na obhajobu, což nemůže obstát ve světle 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené sdělením č. 
209/1992 Sb. Předkladatel tím zjevně naráží na ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. a) 
Úmluvy, podle kterého každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo být 
neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a 
důvodem obvinění proti němu. K tomu je vhodné poznamenat, že správní 
řízení, které je vedeno správními orgány ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu, 
ale nemůže být nikdy spravedlivým procesem podle Úmluvy již z toho důvodu, 
že podle jejího obecného ustanovení čl. 6 odst. 1 má každý právo na projednání 
trestního obvinění proti němu nestranným a nezávislým soudem (v anglickém 

AKCEPTOVÁNO 
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znění tribunal), zatímco správní orgány jsou povinny podle § 2 odst. 4 
správního řádu vždy hájit a prosazovat veřejný zájem. Nadto je podstatná část 
správních orgánů součástí moci výkonné, resp. systému přímé státní správy, 
což již samo o sobě diskvalifikuje daný orgán z rámce požadavků 
na spravedlivý proces, jak má na mysli citované ustanovení. Ústavněprávní 
záruky tak jsou nakonec stejně zajištěny až před soudy rozhodujícími 
ve správním soudnictví. Nezbytnost a potřebnost navržené změny v řízení před 
správními orgány proto podle našeho není možné ani vhodné opírat o čl. 6 
Úmluvy ani případně o čl. 36 Listiny základních práv a svobod, ačkoliv právo 
na spravedlivý proces a právo na obhajobu jako takové rozhodně nijak 
nezpochybňujeme. 

Je otázkou, zda je vhodné v zájmu deklarovaného požadavku na právo na 
seznámení obviněného s obviněním, učinit z ustanovení o příkazu ustanovení, 
které bude obsoletní, neboť lze zcela oprávněně očekávat, že s ohledem na 
následné procesní komplikace, pokud se nepodaří příkaz doručit, brzy přestane 
být správními orgány využíváno. Jestliže má být příkazní řízení zkrácenou 
formou řízení určenou pro skutkově i právně jednoduché případy, pak je 
navrhovaná právní úprava v rozporu se základní zásadou činnosti správních 
orgánů o rychlosti a hospodárnosti řízení. V okamžiku vyhotovení příkazu - 
jako jedné z forem (individuálního) správního aktu - je jím správní orgán vázán 
a sám jej nemůže zrušit. V případě, že se mu následně nepodaří příkaz doručit 
tak, aby si jej adresát fyzicky převzal, dojde paradoxně k praktickému 
zablokování správního řízení. V takovém případě totiž správní orgán bude mít 
povinnost doručení opakovat, a poté ustanovit účastníkovi řízení (obviněnému 
z přestupku) opatrovníka. Nejenže se účastník řízení, který je pro doručování 
nedostupný, zpravidla nedozví ani o tom, že mu byl opatrovník ustanoven, 
hlavně je podle nás problematický fakt, že s ohledem na ustálenou judikaturu 
a požadavky na výběr osoby opatrovníka a jeho široké možnosti odmítnout 
opatrovnictví je na místě označit institut opatrovníka do značné míry za 
„bezzubé“1, až „mrtvé“ ustanovení. S ohledem na znění § 32 odst. 7 správního 
řádu stačí pouhé odvolání se proti usnesení o ustanovení opatrovníka nebo 
naopak pasivita v zastupování k tomu, aby byl opatrovník zbaven výkonu své 

                                            
1 Podrobněji Márton, M. INSTITUT OPATROVNÍKA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ – VYBRANÉ OTÁZKY. [online] Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/09%20Ustavko/23%20marton.pdf 
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opatrovnické funkce. Z širokého spektra soudních rozhodnutí týkajících se 
volby opatrovníka můžeme poukázat např. na nález Ústavního soudu ze dne 7. 
8. 2007, sp. zn. II. ÚS 1090/07, nebo nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 
2011, sp. zn. IV. ÚS 1433/11 (oba dostupné na http://nalus.usoud.cz/), kde se 
v odstavci 20. uvádí: „Při výběru osoby opatrovníka klade Ústavní soud důraz 
na to, aby to byla osoba, která je schopna skutečně reprezentovat zájmy 
účastníka. Ve své rozhodovací praxi doporučil, aby taková osoba byla hledána 
především v okruhu osob blízkých osobě zastupovaného, nicméně v této 
souvislosti je třeba zdůraznit, že nejde o limitující pokyn Ústavního soudu, 
neboť pátrání po osobě blízké se může jevit jako výrazně neefektivní, zvláště 
nemá-li orgán veřejné moci povědomí o její existenci např. z předchozí úřední 
činnosti, ze spisové dokumentace, či z jiných dostupných informačních zdrojů. 
Za takové situace je na orgánu veřejné moci, aby pečlivě uvážil okruh osob, 
ze kterých vybere a ustanoví účastníku řízení opatrovníka, dbaje přitom na 
vyloučení kolize jeho zájmů se zastupovaným. Zaměstnanec správního úřadu, 
byť jakkoliv erudovaný, nemůže z povahy věci účinně bránit práva účastníka, s 
nímž je tímto orgánem státní moci vedeno správní řízení, a proto jeho 
ustanovení opatrovníkem představuje porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 
Listiny.“ Kromě zaměstnance správního orgánu nemusí být jinou vhodnou 
osobou dokonce ani příbuzný v řadě přímé, když z odůvodnění rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. 9 As 109/2011-44, dále 
vyplývá: „Lze mít totiž důvodné pochybnosti o vhodnosti osoby pro výkon 
předmětné funkce v případě, že ustanovený opatrovník proti svému ustanovení 
podá odvolání, v němž vhodnost své osoby popírá. … Nejvyšší správní soud má 
za to, že již samotné podání odvolání ustanoveného opatrovníka by mělo 
u správního orgánu vzbudit vážné pochyby o tom, zda je taková osoba skutečně 
k hájení zájmů a základních práv nepřítomného účastníka řízení vhodná. 
Správní orgán by tak měl zkoumat, zda je na místě s ohledem na smysl institutu 
opatrovnictví trvat na ustanovení právě takové osoby a zvážit, zda důvody 
ustanovené osoby nevyvrací její vhodnost pro výkon funkce opatrovníka nebo 
zda není nutno tyto důvody považovat za závažné důvody, na základě nichž by 
bylo třeba opatrovníka jeho funkce zbavit.“ Obecně vzato může být jinou 
vhodnou osobou obec, ve které má osoba trvalý pobyt nebo sídlo, což bylo 
připuštěno v případě rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2011, 
sp. zn. 8 As 22/2011 - 78, publ. pod  
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č. 2451/2012 Sb. NSS, a ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 4 As 26/2013 – 57 
(dostupných na www.nssoud.cz). Z praktického hlediska však může být podle 
našeho názoru problematické určení, který orgán obce či který jeho konkrétní 
člen nebo zaměstnanec by měl v případě opatrovnictví za obec vystupovat, 
nehledě na značně odlišnou personální, věcnou a finanční vybavenost té které 
obce, stejně jako situace, kdy se bude obec dokonce nacházet ve správním 
obvodu daného správní orgánu, což již ve výše uvedených nálezech striktně 
odmítl Ústavní soud.  

Dále je nutné zdůraznit, že fikce doručení příkazu je v současnosti již ustálenou 
praxí, kterou za celou dobu platnosti zákona o přestupcích, resp. správního 
řádu nikdo nezpochybnil, ba naopak. Navíc např. doručení oznámení o 
zahájení řízení  
i samotného rozhodnutí ve věci fikcí bylo potvrzeno v rámci rozhodovací 
činnosti Nejvyššího správního soudu (např. viz rozsudek ze dne 14. 9. 2006, 
č.j. 5 As 37/2005-42, www.nssoud.cz). Zrušením fikce doručení by vznikl 
zcela neodůvodněný rozdíl mezi způsoby zahájení řízení, a též rozdíl mezi 
způsobem doručování rozhodnutí o věci samé jen na základě jeho formy, což 
nepovažujeme za žádoucí. K tomu je třeba upozornit, že záměr navrhovatele 
vyloučit možnost doručení fikcí je neúplný v tom smyslu, že když má účastník 
řízení zpřístupněnu datovou schránku, řídí se doručování § 17 zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který je 
ustanovením speciálním vůči správnímu řádu. Jeho odst. 4 pak rovněž zavádí 
fikci doručení dokumentu dodaného do datové schránky. Při tomto způsobu 
doručování by tedy fikce doručení nastala. Z toho vyplývá, že by 
připomínkovaný návrh zákona zcela bezdůvodně zavedl nerovnost mezi 
jednotlivými účastníky řízení v závislosti na tom, zda mají zpřístupněnu 
datovou schránku, přičemž subjektům uvedeným v § 5 odst. 1 zákona 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je datová 
schránka zřizována obligatorně, bez ohledu na její projev vůle. Deklarovaná 
snaha předkladatele o údajný soulad s ústavněprávní úpravou je tak v rozporu 
se základním právními principy procesního práva, a to rovnosti všech před 
zákonem a rovnosti účastníků řízení (srov. čl. 37 odst. 4 Listiny základních 
práv a svobod). 
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Proti předkladatelem zvolené argumentaci, že obviněný z přestupku se o svém 
trestním obvinění dozví až při výkonu rozhodnutí, je potřeba uvést, že aby bylo 
možno v současnosti využít příkazní řízení ve smyslu § 87 zákona o 
přestupcích, např. při řešení dopravních přestupků, nesmí být pochybnost o 
tom, že se obviněný z přestupku tohoto dopustil, a věc nebyla vyřešena 
v blokovém řízení. Tyto podmínky tak stanovují zásadní pravidla, aby bylo 
možno příkazní řízení využít. Prvním z nich je skutečnost, že bude řidič 
podezřelý ze spáchání výše uvedeného přestupku hlídkou republikové či 
obecní policie, případně jiným příslušným orgánem, zastaven a jako řidič 
identifikován. Druhou z nich je to, že je tento řidič seznámen s důvodem 
zastavení, tj. je mu sděleno, z jakého porušení zákona je podezřelý. Již v tento 
okamžik je obviněný srozuměn s tím, že je podezřelý z naplnění skutkové 
podstaty konkrétního přestupku, kdy se mu nabízí vyřešení této situace 
několika způsoby. Prvním z nich je vyřízení věci v rámci blokového řízení 
(nově příkazního řízení na místě). Druhým je pak postoupení věci do správního 
řízení. Zde nastupuje třetí podmínka, že je sepsáno oznámení o přestupku. 
S obsahem tohoto oznámení je pak podezřelý řidič seznámen a má právo se na 
toto oznámení písemně vyjádřit či bez vyjádření pouze podepsat. Nelze tak 
dozajista hovořit o tom, že by nebyl srozuměn s tím, co je správnímu orgánu 
oznamováno a že logicky poté bude následovat správní řízení.  

V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že správní řád v sobě obsahuje 
dostatečné záruky a procesní instituty, jak může účastník řízení negativní 
dopady fikce doručení zmírnit. Tím jsou myšleny žádosti o určení neplatnosti 
doručení nebo prominutí zmeškání úkonu. Postupnými novelami týkajícími se 
doručování písemností se navíc posílilo postavení účastníků řízení v tom, že 
správní řád maximalizoval ochranu jejich práv. Nejprve nový správní řád 
prodloužil dobu uložení doručovaných písemností ze tří dnů na deset, kdy též 
umožnil účastníkům požádat o prominutí zmeškání úkonu. Následnou novelou 
poté navíc umožnil účastníkům požádat o určení neplatnosti doručení nebo 
okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Informování účastníků řízení o 
průběhu správního řízení významnou měrou zajišťuje také vkládání písemností 
do schránky po skončení úložní doby. 

Nehledě na právě uvedené považujeme dále za důležité, že kromě ochrany práv 
účastníků řízení správní řád vychází z koncepce odpovědnosti adresáta 
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(účastníka řízení) za svou doručovací adresu ve smyslu § 19 odst. 3 správního 
řádu, což potvrdil i Ústavní soud v již shora citovaném nálezu sp. zn. IV. ÚS 
1433/11, odst. 17, když uvedl: „Právní úprava doručování vychází ze zásady, 
že každý adresát je odpovědný za existenci reálné adresy, na které je povinen si 
zajistit přijímání písemností.“ Uvedené souvisí se základními zásadami 
rychlosti a hospodárnosti řízení. Nikoliv nevýznamným důvodem této 
legislativní úpravy je i snaha o to, aby byly omezeny obstrukce při doručování 
(z literatury shodně viz např. Ondruš, R. Správní řád. Nový zákon s důvodovou 
zprávou a poznámkami. Praha: Linde, 2005, s. 91). Pokud stěžovatel ví, že se 
bude nacházet mimo svou doručovací adresu, může možným komplikacím 
čelit změnou adresy pro doručování u správního orgánu nebo žádostí o 
přeposílaní pošty u provozovatele poštovních služeb (viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 29. 4. 2009, č.j. 2 As 1/2009-78).  

Institutem fikce doručení se zabýval též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne  
30. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 2317/10, www.nalus.cz, ve kterém mimo jiné 
konstatoval: „Pokud jde o doručování do vlastních rukou, nová právní úprava 
správního řízení zásadně změnila dosavadní pojetí promítnuté do zákona č. 
71/1967 Sb., správního řádu, když nadále nepodmiňuje nastoupení fikce 
doručení lehce zneužitelnou podmínkou, že se adresát písemnosti v místě 
doručení zdržuje. Na rozdíl od tohoto paternalistického přístupu tím byla 
posílena zásada, že každý si má svá práva střežit především sám. Ve vztahu k 
doručování to znamená, že není principiálně významné, zda se adresát 
písemnosti na adrese trvalého pobytu (platí to ale i pro adresu pro doručování) 
skutečně zdržuje, či nikoliv. Je věcí adresáta, a také jeho odpovědností vůči 
sobě samému, aby se pojistil proti doručování na adresu evidovanou v 
informačním systému evidence obyvatel tím, že uvede správnímu orgánu 
adresu pro doručování, o níž ví, že si zásilku zde bude moci převzít. Tím je 
eliminována možnost mařit výkon veřejné správy vyhýbáním se doručení 
písemností. Jde o legitimní tlak na adresáta, aby uváděl takovou adresu pro 
doručování, kam mu lze zásilku spolehlivě doručit. Každopádně nelze 
přisvědčit stěžovateli, že k tomu je proti své vůli státní mocí přinucen, a 
dokonce se v důsledku příslušné právní úpravy nemůže svobodně pohybovat či 
svobodně pobývat. Je věcí jeho rozhodnutí, zda bude ve vztahu k orgánům 
veřejné moci postupovat výše naznačeným způsobem či zda tak postupovat 
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nebude; musí pak ovšem být připraven nést důsledky tohoto rozhodnutí. 

Na místě není ani námitka porušení článku 37 odst. 3 Listiny garantujícího 
rovnost účastníků řízení. Kritizovaná právní úprava, o niž se stěžovatelem 
napadená rozhodnutí opírají, totiž dopadá na všechny, nejen na stěžovatele. 
Není to tedy tak, že by zrovna stěžovatel měl ve srovnání s účastníky jiných 
právních řízení horší postavení a v napadených rozhodnutích se to nějak 
projevilo. 

Stěžovatel navíc musel počítat s tím, že mu své rozhodnutí odvolací orgán bude 
doručovat s velkou pravděpodobností právě ve dnech, kdy odcestoval do 
zahraničí. Mohl tedy učinit vhodná opatření, aby zásilku do své dispozice 
získal. Krom toho v okamžiku jeho návratu domů uplynula z dvouměsíční lhůty 
pro podání žaloby jen její malá část a o zásilce měl stěžovatel informaci v 
podobě oznámení zanechaného ve schránce. Při pečlivém přístupu proto bylo v 
jeho silách žalobní lhůtu využít.“ 

S ohledem na výše uvedené shrnujeme, že není zcela zřejmé, proč by mělo 
nyní dojít ke změně fungující a nikým dosud nezpochybněné správní praxe. 
Navrhovanou změnou by totiž paradoxně hrozilo zablokování institutu 
příkazního řízení. V případě, že by nebylo možno využít fikci doručení, byl by 
správní orgán nucen ustanovovat opatrovníka. Pomineme-li výše naznačené 
problémy s institutem opatrovníka, je nutno konstatovat, že jeho přijetím by se 
nic nevyřešilo, protože sám účastník by se skutečnost, že mu byla uložena 
sankce, ve velké většině případů stejně nedozvěděl. 

69.    bod 
22. 
(§ 
150 
odst. 
6) 

Podle uvedeného  ustanovení není možné obnovit řízení proti příkazu na místě. 
Z důvodové zprávy k návrhu vyplývá, že institut příkazu na místě je nástupcem 
současného blokového řízení, kde „se také nepřipouští žádný opravný 
prostředek, nýbrž pouze přezkumné řízení.“ Je však nutné upozornit, že obnova 
řízení je u blokového řízení v určitých případech možná, proto se domníváme, 
že užití obnovy řízení by mělo být v této podobě zachováno i pro příkaz 
namístě (příkazový blok). Současná judikatura se již náležitě vypořádala 
s otázkou možnosti obnovy blokového řízení. Ze závěrů Nejvyššího správního 
soudu vyplývá, že blokové řízení lze obnovit v případě, že je dána důvodná 
pochybnost o tom, zda přestupce skutečně udělil (či byl schopen udělit) 
s uložením pokuty v blokovém řízení souhlas (viz usnesení Nejvyššího 

AKCEPTOVÁNO 
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správního soudu č. j. 1 As 21/2010 – 65 ze dne 12. 3. 2013). Pokud by tento 
institut nebylo možné dle navrhované právní úpravy proti příkazu vydanému 
na místě užít, mohlo by dojít k situaci, kdy by příkaz na místě byl vydán na 
jméno přestupce, který se fakticky přestupku ani nemohl dopustit (např. 
v případě zneužití průkazu totožnosti či osoby neschopné projevit souhlas 
s takovým právním jednáním), avšak takovou pokutu by následně nebylo 
možné zrušit ani za využití jiných obdobných institutů (přezkumné řízení, 
řízení o prohlášení nicotnosti). Lze se domnívat, že závěry vyplývající 
z rozhodnutí NSS by dopadaly také na institut příkazu na místě („příkazového 
bloku“) dle nového zákona o odpovědnosti za přestupky. Považujeme za 
žádoucí tento institut zachovat i pro příkazní řízení. 

70.  Moravskoslez
ský kraj 

část 
třetí – 
změna 
zákona 
o 
požární 
ochraně 

§ 76 
odst. 
1 
písm
. b) 

Navrhujeme v § 76 odst. 1 písm. b) slova „na základě rozhodnutí“ nahradit 
slovy „v rozporu s rozhodnutím“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona v části třetí, čl. III. v § 76 odst. 1 písm. b) stanoví, že fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že neumožní vstup na nemovitost při cvičení 
jednotky požární ochrany na základě rozhodnutí hasičského záchranného sboru 
kraje nebo obce. V současném znění zákona o požární ochraně je tento 
přestupek upraven v § 78 odst. 1 písm. b), který stanoví, že přestupku na úseku 
požární ochrany se dopustí ten, kdo neumožní vstup na nemovitost při cvičení 
jednotky požární ochrany, ačkoliv je k tomu povinen podle rozhodnutí 
hasičského záchranného sboru kraje nebo obce.  
 
Formulace „na základě rozhodnutí“, která je použita v návrhu zákona, se však 
nejeví jako zcela vhodně zvolená, neboť není zřejmé, co rozhodnutí hasičského 
záchranného sboru vlastně stanovilo a k čemu se rozhodnutí vztahovalo. Na 
místo slov „na základě rozhodnutí“ by bylo vhodnější zvolit slova „v rozporu s 
rozhodnutím“, ze kterých by bylo zcela zřejmé, že jednání, kterým fyzická 
osoba neumožnila vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, 
bylo opravdu v rozporu s povinností, která byla fyzické osobě uložena v 
rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 

71.    § 76 
odst. 
1 

Navrhujeme v § 76 odst. 1 písm. c) slova „§ 88 odst. 1 písm. a)“ nahradit slovy 
„§ 88 odst. 1“. 
 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
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písm
. c) 

Odůvodnění: 
V § 88 odst. 1 je v písmenech a) i b) současného znění zákona o požární 
ochraně stanoveno oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární 
ochrany nařídit potřebná opatření, přičemž v současné právní úpravě chybí 
možnost postihu za nedodržení nařízeného opatření směřujícího k odstranění 
nebezpečí opětovného vzniku požáru podle § 88 odst. 1 písm. b). 

Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 

72.    § 76 
odst. 
1 

Navrhujeme v § 76 odst. 1 doplnit písmeno aa), které zní „kdo provozuje 
spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem“. Současně v § 76 odst. 2 
navrhujeme za slova „odstavce 1 písm. a) až d)“ doplnit slova „a aa)“. 
 
Odůvodnění: 
V současném znění zákona o požární ochraně je v § 78 odst. 1 písm. aa) 
upravena skutková podstata přestupku, která zní: „přestupku na úseku požární 
ochrany se dopustí ten, kdo provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto 
zákonem“. Předmětné ustanovení se do zákona o požární ochraně dostalo 
poměrně nedávno a to od 1. 1. 2016. Proto je překvapivé, že návrh zákona tuto 
skutkovou podstatu bez jakéhokoliv odůvodnění vynechává a není zřejmé, zda 
to byl úmysl či opomenutí zákonodárce. Přestupek souvisí s úpravou části třetí 
– čištění, kontrola a revize spalinové cesty zákona o požární ochraně a při 
vynechání této skutkové podstaty přestupku by porušení fyzických osob na 
úseku požární ochrany ve vztahu k provozu spalinové cesty nebylo možné 
sankcionovat. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 
 

73.    § 77 
odst. 
2 

V části třetí Změna zákona o požární ochraně, čl. III. navrhujeme v § 77 odst. 2 
slova „podle odstavce 1 písm. a) až q)“ nahradit slovy „podle odstavce 1 písm. 
a) až c) a e) až q)“ a slova „podle odstavce 1 písm. r)“ nahradit slovy „podle 
odstavce 1 písm. d) a r)“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná právní úprava stanoví za přestupek, kterého se dopustí právnická 
nebo podnikající fyzická osoba tím, že zruší jednotku požární ochrany bez 
souhlasu hasičského záchranného sboru kraje podle § 67 odst. 3 a § 68 odst. 4, 
sankci až do výše 10 mil. Kč. Dle našeho názoru je jednání právnické osoby 
nebo podnikající fyzické osoby, spočívající v tom, že „nezřídí jednotku požární 
ochrany nebo ji smluvně nezabezpečí“ stejně závažné jako zrušení jednotky 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 
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požární ochrany bez souhlasu, a proto by zde měla být zachována možnost 
uložit sankci za uvedené přestupky do stejné výše, tj. do 10 mil. Kč. 

74.    § 77 
odst. 
3 

Navrhujeme v úvodním ustanovení § 77 odst. 3 slova „provozující činnosti bez 
zvýšeného požárního nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím“ 
zrušit bez náhrady. 
 
Odůvodnění: 
Podle navrhované změny zákona o požární ochraně mohou být přestupky 
uvedené  
v § 77 odst. 3 spáchány pouze právnickými osobami nebo podnikajícími 
fyzickými osobami, které provozují činnosti bez zvýšeného požárního 
nebezpečí a se zvýšeným požárním nebezpečím. Tato jednání se však týkají i 
provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 
 

75.    § 77 
odst. 
3 
písm
. g) 

Navrhujeme v § 77 odst. 3 písm. g) slova „na základě rozhodnutí“ nahradit 
slovy „v rozporu s rozhodnutím“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona v části třetí, čl. III. v § 77 odst. 3 písm. g) stanoví, že právnická 
nebo podnikající fyzická osoba provozující činnosti bez zvýšeného požárního 
nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím se dopustí přestupku tím, 
že neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany na 
základě rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce. V 
současném znění zákona o požární ochraně je toto jednání upraveno jako 
správní delikt v § 76 odst. 1 písm. g) tak, že právnická nebo podnikající fyzická 
osoba „neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v 
souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany, ačkoli tomu byla povinna 
podle rozhodnutí obce nebo hasičského záchranného sboru kraje“. 
 
Formulace „na základě rozhodnutí“, která je použita v návrhu zákona, se však 
nejeví jako zcela vhodně zvolená, neboť není zřejmé, co rozhodnutí hasičského 
záchranného sboru vlastně stanovilo a k čemu se rozhodnutí vztahovalo. Na 
místo slov „na základě rozhodnutí“ by bylo vhodnější zvolit slova „v rozporu s 
rozhodnutím“, ze kterých by bylo zcela zřejmé, že jednání, kterým právnická 
nebo podnikající fyzická osoba neumožnila vstup na nemovitost při cvičení 
jednotky požární ochrany, bylo opravdu v rozporu s povinností, která byla této 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude upraven 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 
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osobě uložena v rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce. 
76.    § 77 

odst. 
4 

Navrhujeme v § 77 odst. 4 na konec odstavce za slova „provozující činnosti se 
zvýšeným požárním nebezpečím“ doplnit slova „nebo s vysokým požárním 
nebezpečím“. 
 
Odůvodnění: 
V navrhovaném znění zákona o požární ochraně v § 77 odst. 4 chybí postih a 
stanovení výše pokuty pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, kterých se ustanovení § 
77 odst. 3 také týká. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 
 

77.    § 77 
odst. 
5 

Navrhujeme v úvodním ustanovení § 77 odst. 5 za slova „provozující činnosti 
se zvýšeným požárním nebezpečím“ doplnit slova „nebo s vysokým požárním 
nebezpečím“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona upravuje změnu zákona o požární ochraně, kde v § 77 odst. 5 
stanoví nové skutkové podstaty přestupků právnické nebo podnikající fyzické 
osoby, která provozuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. V 
úvodním ustanovení tohoto odstavce však musí být zahrnuta také právnická 
nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnosti s vysokým požárním 
nebezpečím, neboť předmětné ustanovení zahrnuje jednání, kterých se může 
také dopustit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje 
činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo dokonce pouze právnická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost s vysokým požárním 
nebezpečím. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 

78.    § 77 
odst. 
5 
písm
. a) 

Navrhujeme znění § 77 odst. 5 písm. a) nahradit zněním „jiným jednáním, než 
které je uvedeno v odstavcích 1 a 3, nesplní povinnost podle předpisů o požární 
ochraně,“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona upravuje změnu zákona o požární ochraně, kde v § 77 odst. 5. 
stanoví nové skutkové podstaty přestupků právnické nebo podnikající fyzické 
osoby. V písmenu a) předmětného ustanovení je stanoveno, že právnická nebo 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
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podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že „nesplní některou z 
povinností podle předpisů o požární ochraně“. V předchozích odstavcích 1 a 3 
návrh zákona upravuje poměrně velký počet přestupků právnických a 
podnikajících fyzických osob. Všechny tyto přestupky jsou spojeny s  
porušením povinností podle předpisů o požární ochraně. Pokud by se tato 
úprava ponechala, došlo by k situaci, že vždy, když by právnická nebo 
podnikající fyzická osoba (dle návrhu provozující činnosti se zvýšeným 
požárním nebezpečím) naplnila skutkovou podstatu přestupku dle § 77 odst. 1 
nebo 3, naplnila by zároveň skutkovou podstatu přestupku podle § 77 odst. 5 
písm. a). Navrhovaná úprava § 77 odst. 5 písm. a) by způsobila, že všechny 
ostatní skutkové podstaty přestupků stanovené v § 77 odst. 1 a 3 by byly 
nadbytečné. 

projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 

79.    § 77 
odst. 
5 
písm
. b) 

Navrhujeme v § 77 odst. 5 písm. b) slovo „odsouhlaseného“ nahradit slovem 
„schváleného“. 
 
Odůvodnění: 
Jak již bylo řečeno v úvodu připomínek, návrh zákona v části třetí, čl. III.  
v § 77 odst. 5 písm. b), c), d) a e) obsahuje úpravu, která vychází z návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č.  119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Tento návrh zákona se ke dni zpracování těchto připomínek nachází v Senátu a 
zatím není zřejmé, jaká bude jeho výsledná podoba a jestli bude mít vliv na 
změnu předmětných ustanovení. Je však nutné uvést, že v návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o 
zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se hovoří o 
„schvalování“ posouzení požárního nebezpečí, nikoliv o „odsouhlasení“ 
posouzení požárního nebezpečí. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 

80.    § 77 
odst. 
5 
písm
. d) 

Navrhujeme v § 77 odst. 5 písm. d) slovo „odsouhlasené“ nahradit slovem 
„schválené“. 
 
Odůvodnění: 
Jak již bylo řečeno v úvodu připomínek, návrh zákona v části třetí, čl. III.  
v § 77 odst. 5 písm. b), c), d) a e) obsahuje úpravu, která vychází z návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
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Tento návrh zákona se ke dni zpracování těchto připomínek nachází v Senátu a 
zatím není zřejmé, jaká bude jeho výsledná podoba a jestli bude mít vliv na 
změnu předmětných ustanovení. Je však nutné uvést, že v návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o 
zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se hovoří o 
„schvalování“ dokumentace zdolávání požárů, nikoliv o „odsouhlasení“ 
dokumentace zdolávání požárů. 

projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 

81.    § 79 
odst. 
3 

Navrhujeme v § 79 odst. 3 slova „Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji 
uložil“ nahradit slovy „Pokutu vybírá orgán, který ji uložil“. 
 
Odůvodnění: 
Od 1. 1. 2016 pokuty, které uložil hasičský záchranný sbor dle zákona o 
požární ochraně, vymáhá celní úřad. S cílem zachovat současný stav 
navrhujeme v části třetí, čl. III., § 79 odst. 3 návrhu zákona slova „pokutu 
vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil“ nahradit slovy „pokutu vybírá orgán, 
který ji uložil“. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Část třetí byla z návrhu zákona 
vypuštěna a zákon o požární 
ochraně bude novelizován 
samostatnou novelou, která 
projde řádným meziresortním 
připomínkovým řízením. 

82.   část 
čtyřicát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
silniční 
dopravě 

§ 35 Navrhujeme přidat nadpis „Přestupky právnických osob a fyzických osob 
podnikajících“. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Přestupky právnických 
a podnikajících fyzických osob 
upravuje též § 34f. Zavádět 
skupinový nadpis nad § 34f 
„Přestupky právnických a 
podnikajících fyzických osob“ 
by však bylo nevhodné 
s ohledem na to, že by se takový 
nadpis vztahoval na § 35 až 38a, 
které se netýkají pouze 
přestupků (upravují 
např. zrušení živnostenského 
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oprávnění, řízení o kaucích 
a další).  

83.     Dále navrhujeme v odst. 1, 2, 3, 4 za slova „dopravci, který“ vložit slova „se 
dopustil přestupku, tím že“, a dále do odst. 5 za slova „osobě, která“ vložit 
slova „se dopustil přestupku, tím že“. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že v § 35 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 chybí 
výslovné označení vyjmenovaných činů za přestupek. Návrh zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich říká, že „přestupkem je společensky 
škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a 
který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Vzhledem k 
uvedenému by nebylo možno aplikovat navrhovaný zákon o odpovědnosti na 
přestupky na uvedené činy, přestože navrhovanou novelou byly všechny 
odkazy na správní delikty nahrazeny pojmem přestupek. Pouhé nahrazení 
pojmů se však nedotklo hmotněprávní úpravy činů, které nejsou na rozdíl od 
činů uvedených v § 34e výslovně identifikovány jako přestupky.  
 
Dále upozorňujeme na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(plánovaná účinnost od 27. 2. 2017), především přidání § 35h, v němž se také 
hovoří o správních deliktech. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Bylo upraveno ve smyslu 
připomínky.  
 
Rovněž byl upraven § 34f. 
 
Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, nebyl ještě schválen 
vládou. 

84.   část 
sedmde
sátá 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
sociálně
-právní 
ochraně 
dětí 

§ 59 Navrhujeme doplnit do navrhovaného znění další ustanovení § 59i, v němž by 
byl tento text: 
(1) Právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba za 
přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo 
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.  
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke 
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.  
(3) Odpovědnost za přestupek zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil 
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 3 let ode 
dne, kdy byl spáchán.  
 
Odůvodnění:  
Správní orgány, které vedou sankční řízení podle zákona o sociálně právní 

ROZPOR 
 
Odstavec 3 je nedůvodnou 
odchylkou od obecné úpravy 
promlčecích dob. Cílem úpravy 
promlčecích dob je sjednotit 
roztříštěnou právní úpravu doby, 
jejímž uplynutím zaniká 
odpovědnost za přestupek. Ve 
zvláštních zákonech je upravena 
promlčecí doba často odlišně – 
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ochraně dětí, tak vedou řízení vůči subjektům (fyzickým a právnickým 
osobám), které nedodržují nebo vědomě hrubě porušují tento předpis, který 
upravuje podporu a pomoc těm nejzranitelnějším skupinám osob, tj. dětem.  Je 
potřeba, aby správní orgány měly podporu a pomoc v právních předpisech. 
Nové znění, které je navrhováno, představuje omezení možností postihů a 
doby, která je potřebná k realizaci řízení a následného vymožení sankcí či 
plnění z nich plynoucích. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky výrazně 
zkracuje současný časový prostor pro realizaci těchto sankcí a bude umožňovat 
omezení postižitelnosti subjektů, které si neplní své povinnosti nebo dokonce 
zneužívají situaci dětí v nepříznivé situaci. 

většinou jde o kombinaci 
subjektivní tříleté, dvouleté, 
příp. jednoleté lhůty a objektivní 
dvouleté, tříleté, příp. pětileté 
lhůty (někdy i desetileté) pro 
zahájení řízení o správním 
deliktu. Dnes používaná 
konstrukce lhůt pro zánik 
odpovědnosti za správní delikt 
ve zvláštních zákonech však 
způsobuje v aplikační praxi 
určité obtíže, a to zejména při 
určování počátku běhu 
subjektivní lhůty pro zahájení 
řízení o správním deliktu, což 
potvrzuje též poměrně rozsáhlá 
judikatura. Navíc je nutno dodat, 
že lhůty obsažené v těchto 
zákonech se podle přechodného 
ustanovení obsaženého v zákoně 
o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona 
nepoužijí (odpovědnost 
za přestupek a dosavadní jiný 
správní delikt však nezanikne 
dříve, než by uplynula některá z 
těchto lhůt, pokud k jednání 
zakládajícímu odpovědnost 
došlo přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona).  
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Není tedy relevantní důvod 
k tomu ponechávat subjektivní 
a objektivní lhůtu, jednalo by se 
navíc o zcela nekoncepční 
právní úpravu. 

85.    § 59g 
písm
. h) 

Navrhujeme zaměnit v navrhovaném znění slovo „neprodleně“ za nová slova 
stanovující lhůtu, a to: „do 24 hodin od přijetí dítěte“.  
 
Odůvodnění:  
Pokud má být stanovena povinnost, jejíž porušení má být přestupkem, tj. 
postižitelná sankcí, pak musí jít o povinnosti stanovené určitým způsobem, 
nikoliv s využitím tzv. neurčitého pojmu. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka nad rámec návrhu, 
sankční ustanovení navazuje 
na hmotněprávní úpravu. 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí s úpravou nesouhlasí.  
Byla doplněna důvodová zpráva.  

86.   část sto 
první – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
veřejné
ho 
zdraví 

§ 
92k 
odst. 
6 
písm
. b) 

Navrhujeme doplnit pravidlo, které by zajistilo, aby měl zákonný zástupce 
možnost splnit tuto povinnost v situaci, kdy dítě je svěřeno do náhradní rodinné 
péče, např. pěstounské péče nebo jiné osobě.  
 
Odůvodnění:  
V ustanovení § 92k - Přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví je nově 
upravena povinnost dle odst. 6 písm. b), viz níže: 
(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
b) jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby nezajistí, aby se tato nezletilá 
fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o 
fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, 
který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace).  
Z tohoto ustanovení je zřejmé, že je upravena povinnost u zákonného zástupce, 
ale u dítěte, které je svěřeno do náhradní rodinné péče, rodič jako zákonný 
zástupce má omezenou možnost naplnit svou povinnost. Je třeba tak upravit 
např. povinnost osoby, jíž bylo dítě svěřeno, k součinnosti s rodičem apod., 
neboť v dosavadní úpravě ustanovení § 29 přestupkového zákona se upravuje 
povinnost všem osobám, které jsou odpovědny za výchovu a péči o dítě, když 

AKCEPTOVÁNO 
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se zde uvádí: 
f) jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická osoba, které 
byla nezletilá fyzická osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do 
pěstounské péče nebo do výchovy, nezajistí, aby se nezletilá fyzická osoba, u 
níž nebyla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání 
očkovací látky (trvalá kontraindikace), podrobila stanovenému pravidelnému 
očkování. 

87.   část sto 
třetí – 
změna 
zákona 
o 
silniční
m 
provozu 

§ 
125c 
odst. 
10 
 

Navrhujeme tento odstavec vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Podle § 47 odst. 5 návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud 
uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku 
zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou 
část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na 
splátky nebo o odložení splatnosti pokuty. 
 
Odst. 10 § 125c zákona o silničním provozu se tak stane nadbytečným, navíc 
zčásti nekonzistentním s obecnou úpravou. 

AKCEPTOVÁNO 
 

88.   část sto 
šestnáct
á – 
změna 
lázeňsk
ého 
zákona 

§ 41 
odst. 
1 
písm
. a) 

Navrhujeme nahradit slova „obecní úřad“ za slova „obecní úřad obce s 
rozšířenou působností“ 
 
Odůvodnění: 
Dosud uvedená agenda v působnosti obcí s rozšířenou působností, kdy takto je 
i kontrolována ze strany nadřízeného orgánu (kraje) a lze tuto praxi považovat 
za zažitou a osvědčenou. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Vycházíme z dikce § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., podle 
něhož tyto přestupky 
projednávají obce (nikoliv obce 
s rozšířenou působností).  
Krajský úřad bude nadřízeným 
orgánem příslušným ke kontrole 
výkonu této agendy. 

89.   část sto 
čtyřicát
á čtvrtá 
– 

§ 45 
odst. 
1 
písm

Navrhujeme v § 45 odst. 1 písm. j) slova „správnímu orgánu příslušnému k 
projednání přestupku“ nahradit slovy „správnímu orgánu, který přestupek 
projednává“. 
 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
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změna 
zákona 
o 
služební
m 
poměru 
příslušn
íků BS 

. j) Odůvodnění: 
Návrh zákona upravuje v části sto čtyřicáté čtvrté, čl. CXLIV, bod 4. novou 
povinnost příslušníka bezpečnostního sboru (ve smyslu zákon o služebním 
poměru), a to „nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn, 
bez zbytečného odkladu oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání 
přestupku, že je příslušníkem“. Stanovení povinnosti oznámit existenci 
překážky v podobě služebně právního vztahu „správnímu orgánu příslušnému 
k projednání přestupku“ se nejeví jako zcela vhodná formulace. Pokud se jedná 
o příslušníka hasičského záchranného sboru, příslušným k projednání věci 
bude služební funkcionář, který věc bude projednávat v řízení ve věcech 
služebního poměru, konkrétně v řízení o jednání, které má znaky přestupku ve 
smyslu § 186 a násl. zákona o služebním poměru. Správní orgán, který věc 
projednává namísto služebního funkcionáře, není v daném okamžiku příslušný 
k projednání přestupku. Proto by byla vhodnější formulace „oznámit 
správnímu orgánu, který přestupek projednává, že je příslušníkem“. 

Jde o příslušnost k projednání 
přestupku stanovenou zákonem. 
U příslušníka nelze hovořit ani 
o přestupku, jde o jednání mající 
znaky přestupku. K projednání 
jednání majícího znaky 
přestupku je příslušný služební 
funkcionář, nicméně 
k projednání přestupku, jehož 
znaky uvedené jednání 
vykazuje, je ze zákona příslušný 
správní orgán.  

90.    § 45 
odst. 
4 

Navrhujeme v § 45 doplnit odstavec 4, který zní: „Rozhodnutí, kterým byl 
příslušník uznán vinným ze spáchání přestupku, není nicotným rozhodnutím.“ 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona stanoví v části sto čtyřicáté čtvrté, čl. CXLIV bod 3. povinnost 
příslušníka bezpečnostního sboru, a  to „ohlašovat vedoucímu příslušníkovi 
závady a nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon služby, a skutečnost, že 
byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo pravomocně 
odsouzen pro trestný čin, bez zbytečného odkladu,“ Dále návrh zákona 
upravuje v části sto čtyřicáté čtvrté, čl. CXLIV, bod 4. novou povinnost 
příslušníka bezpečnostního sboru, a to „nejpozději po zahájení řízení o 
přestupku, z něhož je obviněn, bez zbytečného odkladu oznámit správnímu 
orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je příslušníkem“. S výše 
uvedenými body úzce souvisí také bod 5. návrhu zákona. Podle navrhované 
právní úpravy by tedy mohlo dojít k situaci, kdy by byl příslušník pravomocně 
uznán vinným ze spáchání přestupku. 
 
K výše uvedeným bodům v důvodová zpráva k návrhu zákona stanoví, že: 
„Úprava navazuje na § 4 odst. 5 a 6 sněmovního tisku 555, který sice 
zachovává právní řešení, kdy podle zákona o služebním poměru příslušníků 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Důvodem nicotnosti podle 
stávající úpravy je absence 
působnosti na straně orgánu 
příslušného k projednání 
přestupku. Podle návrhu zákona 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich však již 
ve vymezených případech tento 
orgán působnost k projednání 
jednání majícího znaky 
přestupku mít bude, a proto 
výsledné rozhodnutí nebude 
moci být nicotné. Navrženou 
úpravu považujeme 
za nadbytečnou a rovněž 
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bezpečnostních sborů se projedná jednání, které má znaky přestupku, dopustí-li 
se jej příslušník bezpečnostního sboru, avšak současně umožňuje zabránit 
zneužívání tohoto právního řešení například tím, že příslušník neoznámí 
správnímu orgánu existenci překážky v podobě služebně právního vztahu, nebo 
skutečnost, že příslušník tuto skutečnost oznámí až po vydání rozhodnutí o 
přestupku v prvním stupni. V takovém případě se podle navrhované právní 
úpravy jeho jednání projedná podle přestupkového zákona jako přestupek. 
Podle platné právní úpravy by byl přitom výsledkem takového projednání 
nulitní akt.  
 
Nesplnění předmětné povinnosti zakládá možnost kázeňského postihu za 
nesplnění služební povinnosti při současném nezpochybnění rozhodnutí 
správního orgánu vydaného v řízení o přestupku.“ 
 
Z výše uvedeného lze dovodit, že záměrem návrhu zákona je, aby rozhodnutí, 
kterým se příslušník uzná vinným ze spáchání přestupku, nebylo nicotné.  
Podle platné právní úpravy je však výsledkem takovéhoto řízení nulitní akt a 
návrh zákona nezakotvuje žádnou výslovnou změnu, která by tuto situaci 
řešila.  
 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme do zákona o služebním poměru 
výslovně stanovit, že rozhodnutí, kterým byl příslušník uznán vinným ze 
spáchání přestupku, není nicotným rozhodnutím. Bez této výslovné úpravy by 
navrhovaná ustanovení § 45 odst. 1 písm. h) a j) a § 45 odst. 3 postrádala 
smysl. 

matoucí, když nicotnost může 
nastat i z jiného důvodu, než 
na který míří připomínka. 

91.    § 189 
odst. 
1 

Navrhujeme v § 189 odst. 1 písm. g) zrušit slovo „kázeňských“ a v písm. h), i), 
j) zrušit slovo „kázeňského“ bez náhrady. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona v části sto čtyřicáté čtvrté, čl. CXLIV, bod 10. v úvodu 
ustanovení § 189 odst. 1 stanoví, v jakých případech se postupuje podle 
zvláštního právního předpisu (v současné době návrhu zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich) při projednávání jednání, které má znaky 
přestupku. Mezi tyto případy pak návrh zákona zahrnuje také některé postupy 
týkající se kázeňských trestů. Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Při projednávání jednání 
majícího znaky přestupku 
v režimu zákona o služebním 
poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů se ukládají 
kázeňské tresty, terminologie je 
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řízení o nich však pojem „kázeňský trest“ nezná, proto by bylo vhodné v 
daném ustanovení tuto terminologii zákona o služebním poměru vypustit a 
ponechat pouze obecnou terminologii, která je obsažena v návrhu zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

tedy na místě. 

92.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

§ 14 
odst. 
2 

Navrhujeme za druhou větu vložit text: „K námitce se rovněž nepřihlédne, je-li 
účastníkem řízení namítána podjatost jiné než oprávněné úřední osoby (§ 15 
odst. 2) v dané věci.“  
 
Odůvodnění: 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 2/2013 - 22 ze dne 17. 
dubna 2013 je možné namítat podjatost obecně všech úředníků příslušného 
obecního úřadu (i těch, kteří věc nevyřizují) a o takové námitce podjatosti pak 
rozhoduje nadřízený krajský úřad. Rovněž je možné namítat i podjatost všech 
úředníků krajského úřadu i příslušného ministerstva a pak jediný, kdo o takové 
námitce může rozhodnout a jehož podjatost už napadnout nelze, je vedoucí 
ústředních správních úřadů a státní tajemník (viz. Usnesení rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2012 č. j. 1 As 89/2010 - 119, 
obdobně § 14 odst. 6 správního řádu). 
Již v současné době jsou mnohá správní řízení (zvláště v oblasti dopravních 
přestupků) z důvodu takové námitky podjatosti jako účelového obstrukčního 
nástroje hned na svém počátku záležitostí rozhodování příslušného ministra či 
jiného vedoucího ústředního správního úřadu. Do budoucna se může jednat o 
desítky tisíc případů měsíčně. Tento nástroj je tak způsobilý potenciálně 
paralyzovat fungování státu. 
 
Navržená úprava by uvedený problém odstranila, přitom nečiní nepřípustnou 
tzv. systémovou podjatost všech úředníků daného úřadu, neboť kdyby taková 
situace nastala, pak je z projednání a rozhodování věci vyloučena i konkrétní 
oprávněná úřední osoba. Byť by o její podjatosti pak rozhodoval její služebně 
nadřízený, v případě, že by se příslušný úřad nevyloučil z rozhodování, je 
možné podat proti usnesení o zamítnutí námitky podjatosti odvolání, o němž 
pak rozhodne nadřízený správní orgán. Práva účastníka řízení jsou tak 
dostatečně ošetřena a není důvod předpokládat, že by v nějakém případě mohli 
být „systémově podjatí" jak všichni úředníci určitého úřadu, tak zároveň 
všichni úředníci jemu nadřízeného správního orgánu, a přitom se z 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu zákona.  
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projednávání a rozhodování věci sami nevyloučili. 
93.    § 36 

odst. 
3 

V nově vloženém textu navrhujeme za slova „nároku“ doplnit též slova „právu 
nebo povinnosti“. 
 
Odůvodnění: 
Ve správních řízeních se nerozhoduje jen o nárocích, ale také o právech a 
povinnostech, resp. i o plněních. Je potřeba, aby účastníci měli shodná práva 
bez ohledu na to, zda jde o rozhodování o nároku nebo o povinnosti apod. 
Navíc by toto omezení bylo v rozporu s rozsahem práv umožněných 
účastníkům řízení dle ustanovení § 38 (o nahlížení do spisu) v nově navrženém 
znění, kde se nehovoří o možnosti nahlížet jen v případě rozhodování o nároku. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Úprava § 36 odst. 3 nesouvisí 
s § 38, neboť § 38 upravuje 
nahlížení do spisu, zatímco 
doplnění § 36 odst. 3 se týká 
informací uchovávaných mimo 
spis. 
 
Byla doplněna důvodová zpráva 
v tomto smyslu: V řízeních, kde 
se rozhoduje o právním nároku, 
je žádoucí, aby osoba měla 
přístup k podkladům pro 
rozhodnutí (alespoň 
v agregované podobě), na rozdíl 
od řízení, kde se o jejím právním 
nároku nerozhoduje. Rozlišení 
podle rozhodování o právech 
a povinnostech nepovažujeme 
za vhodné, neboť ve správním 
řízení se vždy rozhoduje 
o právech a povinnostech. 

94.    § 51 
odst. 
2 

Navrhujeme za slova „O provádění důkazů mimo ústní jednání“ vložit slova „s 
výjimkou provedení důkazu listinou“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich již neukládá 
povinnost vždy konat v řízení o přestupku ústní jednání. Přesto podle 
stávajícího znění správního řádu by měl správní orgán vyrozumět účastníka 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Nad rámec návrhu zákona. 
 
K provádění důkazu listinou viz 
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řízení o  provádění důkazů mimo ústní jednání. V případě provádění důkazu 
listinou je informace, kdy oprávněná úřední osoba listiny přečte a učiní o tomto 
úkonu záznam do spisu, pouhou formalitou, je-li zachováno právo účastníka 
řízení seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim ve smyslu § 36 
odst. 3 správního řádu. Judikatura Nejvyššího správního soudu přitom není 
jednotná v otázce, zda absence takového vyrozumění v řízení o tzv. jiných 
správních deliktech je vadou řízení s následkem nezákonnosti meritorního 
rozhodnutí či nikoliv (např. rozsudek 9 As 139/2015, naproti tomu např. 
rozsudky 8 As 110/2015, 1 As 166/2015, 1 As 277/2015, 5 As 122/2015). Tuto 
otázku je tedy potřebné vyřešit legislativně.   

závěr č. 72 ze zasedání 
poradního sboru ministra vnitra 
ke správnímu řádu ze dne 
15. 12. 2008. 

95.    § 88 
odst. 
2 

Navrhujeme text upravit v ustanovení ve vztahu k postupu správního orgánu 
takto: „správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, napadené rozhodnutí 
zruší a řízení zastaví.“ 
 
Odůvodnění: 
Posloupnost úkonů správního orgánu musí být taková, že nejdříve odvoláním 
napadené rozhodnutí zruší, pokud jsou k tomu důvody, a pak řízení, které se 
tak stane opět neukončeným, se zastaví. Opačný postup, tj. nejdříve zastavit 
řízení a až následně zrušit rozhodnutí, postrádá smysl, protože by zůstalo 
neukončené řízení. 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující.  
 
Ustanovení bylo na základě 
odborných konzultací z návrhu 
zákona vypuštěno.  
 

96.    § 90 
odst. 
4 

Navrhujeme sled postupu správního orgánu takto: „..bez dalšího  napadené 
rozhodnutí zruší a řízení zastaví.“. 
 
Odůvodnění: 
Viz obdoba předchozí připomínky (tj. shodně jako u ustanovení § 88), tj. 
posloupnost úkonů správního orgánu musí být taková, že nejdříve odvoláním 
napadené rozhodnutí zruší, pokud jsou k tomu důvody, a pak se řízení, které se 
tak stane opět neukončeným, zastaví. Nelze nejdříve zastavit řízení a až 
následně zrušit rozhodnutí. 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující.  
 
Ustanovení bylo na základě 
odborných konzultací z návrhu 
zákona vypuštěno. 
 

97.    § 150 
odst. 
4 

Navrhujeme nově doplněnou větu “ Není-li vydání příkazu prvním úkonem v 
řízení, příkaz nemusí obsahovat odůvodnění.“ vypustit.  
 
Odůvodnění: 
I v řízeních o vydání příkazu vznikají náklady, minimálně v tom, že správní 
orgán vydává příkaz, nehledě k tomu, že příkazu mohou předcházet úkony 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Vzniklé náklady nemají 
souvislost s tím, zda má příkaz 
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zjišťovací, které rovněž znamenají náklady. obsahovat odůvodnění. 
 
Úprava, že příkaz nemusí 
obsahovat odůvodnění, není-li 
jeho vydání prvním úkonem 
v řízení, vychází z kompromisu 
učiněného v rámci 
meziresortního připomínkového 
řízení k návrhu zákona 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich. 

98.    § 150 
odst. 
5 

Zásadně nesouhlasíme s vyloučením § 24 odst. 1 při doručování příkazu. 
 
Odůvodnění: 
Vznikla by totiž zcela neodůvodněná odchylka mezi způsoby doručení při 
zahájení řízení oznámením a příkazem. Přitom doručení oznámení o zahájení 
řízení i samotného rozhodnutí ve věci tzv. fikcí je již ustálenou praxí, i dle 
rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek 5 As 37/2005-
42). 
 
Mezi doručením příkazu fikcí a provedením běžného řízení o přestupku 
pomocí fikce doručení není z právního hlediska v principu žádný rozdíl. Pokud 
by doručování příkazu fikcí neobstálo ve světle Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod, vyhlášené sdělením č. 209/1992 Sb., pak by jako 
neústavní a porušující právo na obhajobu nemohlo obstát ani zahájení řízení o 
přestupku a jeho celkové provedení pomocí tohoto institutu.  
 
Tomuto závěru však odporuje usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2010, 
sp. zn. II. ÚS 2317/10, www.nalus.cz, ve kterém je mimo jiné konstatováno: 
„Pokud jde o doručování do vlastních rukou, nová právní úprava správního 
řízení zásadně změnila dosavadní pojetí promítnuté do zákona č. 71/1967 Sb., 
správního řádu, když nadále nepodmiňuje nastoupení fikce doručení lehce 
zneužitelnou podmínkou, že se adresát písemnosti v místě doručení zdržuje. Na 
rozdíl od tohoto paternalistického přístupu tím byla posílena zásada, že každý 

AKCEPTOVÁNO 
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si má svá práva střežit především sám. Ve vztahu k doručování to znamená, že 
není principiálně významné, zda se adresát písemnosti na adrese trvalého 
pobytu (platí to ale i pro adresu pro doručování) skutečně zdržuje, či nikoliv. Je 
věcí adresáta, a také jeho odpovědností vůči sobě samému, aby se pojistil proti 
doručování na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel 
tím, že uvede správnímu orgánu adresu pro doručování, o  níž ví, že si zásilku 
zde bude moci převzít. Tím je eliminována možnost mařit výkon veřejné 
správy vyhýbáním se doručení písemností. Jde o legitimní tlak na adresáta, aby 
uváděl takovou adresu pro doručování, kam mu lze zásilku spolehlivě doručit.“ 
 
K tomu je třeba upozornit, že záměr navrhovatele vyloučit možnost doručení 
fikcí je neúplný v tom smyslu, že když má účastník řízení zpřístupněnu 
datovou schránku, řídí se doručování § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů, který je ustanovením speciálním vůči správnímu řádu. 
Jeho odst. 4 pak rovněž zavádí fikci doručení dokumentu dodaného do datové 
schránky. Při tomto způsobu doručování by tedy fikce doručení nastala. Z toho 
vyplývá, že by připomínkovaný návrh zákona zcela bezdůvodně zavedl 
nerovnost mezi jednotlivými účastníky řízení v závislosti na tom, zda mají 
zpřístupněnu datovou schránku, přičemž subjektům uvedeným v § 5 odst. 1 
zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je 
datová schránka zřizována obligatorně, bez ohledu na její projev vůle. 
Deklarovaná snaha předkladatele o údajný soulad s ústavněprávní úpravou je 
tak v rozporu se základním právními principy procesního práva, a to rovnosti 
všech před zákonem a rovnosti účastníků řízení (srov. čl. 37 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod).  
  
Rovněž již vydaný příkaz, který by se nedařilo doručit, je překážkou dalšího 
rozhodování ve věci, tedy v takovém případě by správní orgán nejen doručoval 
veřejnou vyhláškou, ale zároveň by také musel ustanovit obviněnému 
opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu. Riziko této značné 
komplikace by pak mělo za následek, že by příkaz nebyl správními orgány 
vůbec využíván a jednalo by se prakticky o „mrtvý“ institut.   
 
Zdůvodňuje-li předkladatel změnu při doručování příkazu ochranou práv 
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obviněného z přestupku, musela by reálně být fikce doručení vyloučena i na 
oznámení o přestupku a všech navazujících dokumentů tak, aby bylo zaručeno 
plné právo obviněného být seznámen s obsahem obvinění a o všech a o všech 
úkonech v přestupkovém řízení –  
bude-li řízení zahájeno oznámením o zahájení řízení, u kterého navrhovatel 
vyloučil fikci, nemusí se obviněný vůbec o řízení dozvědět. 
 
Předkladatel návrhu zcela pominul, že již současná právní úprava správního 
řízení umožňuje zmírnit následky fikce doručení, a to institutem určení 
neplatnosti doručení nebo prominutí zmeškání úkonu. Má-li obviněný z 
přestupku ex post reálnou možnost zpochybnit doručení příkazu, není možné 
argumentovat neústavností či rozporem s Úmluvou. 

99.    § 150 
odst. 
6 

Navrhujeme za ustanovení „Proti příkazu vydanému na místě nelze podat 
odpor a nelze obnovit řízení o něm.“ doplnit „V řízení o vydání příkazu na 
místě nelze uložit povinnost nahradit náklady řízení.“. 

 
Odůvodnění: 
Dle části sto šedesáté čtvrté, čl. CLXV, bod 18. návrhu zákona se navrhuje do 
§ 150 odst. 4 za větu první správního řádu vložit věta „ V řízení o vydání 
příkazu nelze uložit náhradu nákladů řízení“. Jestliže se vylučuje ukládání 
povinnosti nahradit náklady řízení u příkazu, je nutné vyloučit tuto skutečnost 
také u příkazu na místě dle správního řádu, kde tato úprava chybí. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Příkaz na místě je zvláštním 
druhem příkazu, tedy platí pro 
něj ustanovení platná pro příkaz, 
není-li stanoveno jinak. Není 
tedy třeba opakovat, že nelze 
uložit náhradu nákladů. 

100.   část sto 
sedmde
sátá 
pátá – 
změna 
zákona 
o 
sociální
ch 
službác
h 

§ 107 
odst. 
1 a 2 

Navrhujeme doplnit do všech míst v ustanovení, kde se uvádí „podnikající 
fyzická osoba“ i další slova „fyzická osoba“  
 
Odůvodnění: 
Na jiných místech navrhovaných změn právního předpisu se všude uvádí, že se 
dopustí přestupku „fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba“. Proto 
by měla i u zákona o sociálních službách být doplněna tato forma resp. 
charakterizace osoby.  Dosavadní znění, kde je uvedena právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba, trvale vyvolává představu, že fyzická osoba 
poskytující sociální služby je vždy podnikatel nebo že je nezbytné kromě 
registrace mít živnostenský list dle zákona o živnostenském podnikání. Je tak 
zcela nezbytné tuto pochybnost jednoznačně odstranit. Nikde jinde v zákoně o 

ROZPOR 
 
Jedná se o připomínku 
nad rámec návrhu.  
 
Cílem úpravy promlčecích dob 
je sjednotit roztříštěnou právní 
úpravu doby, jejímž uplynutím 
zaniká odpovědnost 
za přestupek. Ve zvláštních 
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sociálních službách se nehovoří o „podnikající fyzické osobě“, ale o fyzické 
nebo právnické osobě. K tomu, aby mohlo být u fyzické osoby rozhodnuto o 
udělení oprávnění k poskytování sociální služby, nemusí být fyzická osoba 
podnikatelem a nemusí mít živnostenský list. 

zákonech je upravena promlčecí 
doba často odlišně – většinou 
jde o kombinaci subjektivní 
tříleté, dvouleté, příp. jednoleté 
lhůty a objektivní dvouleté, 
tříleté, příp. pětileté lhůty 
(někdy i desetileté) pro zahájení 
řízení o správním deliktu. Dnes 
používaná konstrukce lhůt pro 
zánik odpovědnosti za správní 
delikt ve zvláštních zákonech 
však způsobuje v aplikační praxi 
určité obtíže, a to zejména při 
určování počátku běhu 
subjektivní lhůty pro zahájení 
řízení o správním deliktu, což 
potvrzuje též poměrně rozsáhlá 
judikatura. Navíc je nutno dodat, 
že lhůty obsažené v těchto 
zákonech se podle přechodného 
ustanovení obsaženého v zákoně 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona 
nepoužijí (odpovědnost 
za přestupek a dosavadní jiný 
správní delikt však nezanikne 
dříve, než by uplynula některá 
z těchto lhůt, pokud k jednání 
zakládajícímu odpovědnost 
došlo přede dnem nabytí 
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účinnosti tohoto zákona).  
Není tedy relevantní důvod 
k tomu ponechávat subjektivní 
a objektivní lhůtu, jednalo by se 
navíc o zcela nekoncepční 
právní úpravu. 
 

101.    § 108 Navrhujeme toto ustanovení zachovat a pouze doplnit do odst. 5 tohoto 
ustanovení slova „fyzická osoba“. 
 
Odůvodnění: 
Z předložených změn právních předpisů je zřejmé, že i v jiných případech 
dosavadních právních předpisů se ponechává současné znění, které upravuje 
prekluzivní a promlčecí lhůty, nebo je upravuje odlišně s výrazně delší lhůtou 
pro realizaci sankce (jako např. u části dvě stě první -Zákon č. 395/2009 Sb., o 
významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a 
jejím zneužití), lze tedy i v tomto případě umožnit výjimku a zachovat 
dosavadní postup pro správní orgány včetně lhůt a dalších pravidel. Správní 
orgány, které vedou sankční řízení podle zákona o sociálních službách, tak 
vedou řízení vůči subjektům (fyzickým a právnickým osobám), které 
nedodržují nebo vědomě hrubě porušují tento předpis, který upravuje podporu 
a pomoc těm nejzranitelnějším skupinám osob, jako jsou osoby zdravotně 
postižené, senioři, mentálně postižené osoby, osoby s duševními nemocemi 
apod.  U těchto osob je potřeba, aby správní orgány měly podporu a pomoc v 
právních předpisech. Nové znění, které je navrhováno, představuje omezení 
možností postihů a doby, která je potřebná k realizaci řízení a následného 
vymožení sankcí či plnění z nich plynoucích. Nový zákon o odpovědnosti za 
přestupky výrazně zkracuje současný časový prostor pro realizaci těchto sankcí 
a bude umožňovat omezení postižitelnosti subjektů, které si neplní své 
povinnosti nebo dokonce zneužívají situaci osob, které jsou závislé na pomoci 
jiných osob.  
Pokud se pak týká připomínky, tj. doplnění slov „fyzická osoba“ u 
charakteristiky fyzických osob, pak zde jde jen o sjednocení s významem a 
účelovostí předchozích připomínek k této charakteristice fyzické osoby. V 

ROZPOR 
 
Vizte vypořádání předchozí 
připomínky.  
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ustanovení je uvedeno buď fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, 
což vyvolává mylnou představu, že musí jít o fyzickou osobu podnikatele. 

102.   část sto 
osmdes
átá – 
změna 
zákona 
o 
nemoce
nském 
pojištěn
í 

§ 61 
písm
. x) 

Navrhujeme, aby v navrhovaném ustanovení § 61 písm. x) byl text zachován a 
písm. x) nebylo vypuštěno. 
 
Odůvodnění: 
Jestliže např. poskytovatel sociálních služeb je povinen informovat uživatele 
sociální služby nebo jeho opatrovníka, že subjekt nedodržuje pravidla pro 
poskytování sociální služby a že závažným způsobem porušil pravidla pro 
poskytování sociální služby, pak není důvod, aby pro jiného poskytovatele 
obdobné oblasti, tj. u lékaře, toto ustanovení bylo vypuštěno. Pacient musí být 
informován o skutečnosti, že lékař již nadále nebude pacientovi moci zdravotní 
péči poskytovat, a to po jakou dobu. Pacient má právo na tyto informace, aby 
měl možnost se na základě tohoto sdělení zachovat dle svého uvážení. Tj. je 
zapotřebí zachovat toto znění ustanovení:  
x) informovat předem pojištěnce, že po stanovenou dobu nemá oprávnění 
rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti [§ 79 odst. 1 písm. c)], 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující.  
 
 
 
 

103.    § 69 
písm
. i) 

Navrhujeme, aby v navrhovaném ustanovení § 69 písm. i) byl text zachován a 
písm. i) nebylo vypuštěno. 
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění shodné jako u ustanovení § 61 písm. x. Jestliže např. poskytovatel 
sociálních služeb je povinen informovat uživatele sociální služby nebo jeho 
opatrovníka, že subjekt nedodržuje pravidla pro poskytování sociální služby a 
že závažným způsobem porušil pravidla pro poskytování sociální služby, pak 
není důvod, aby pro jiného poskytovatele obdobné oblasti, tj. u lékaře, toto 
ustanovení bylo vypuštěno. Pacient musí být informován o skutečnosti, že 
lékař již nadále nebude pacientovi moci zdravotní péči poskytovat, a to po 
jakou dobu. Pacient má právo na tyto informace, aby měl možnost se na 
základě tohoto sdělení zachovat dle svého uvážení. Tj. je zapotřebí zachovat 
toto znění ustanovení:  
i) informovat předem pojištěnce, že po stanovenou dobu nemá oprávnění 
rozhodovat ve věcech potřeby ošetřování [§ 79 odst. 1 písm. c)]. 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující. 
 
 

104.    § 138 
odst. 

Navrhujeme, aby v navrhovaném ustanovení § 138 odst. 1 písm. m) byl text 
zachován a písm. m) nebylo vypuštěno. 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
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1 
písm
. m) 

 
Odůvodnění: 
Jsme toho názoru, že je nezbytný tento přestupek zachovat, kde se říká, že 
přestupek spáchá poskytovatel zdrav. služeb, který: 
m) rozhoduje ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby 
ošetřování v době zákazu stanoveného podle § 79 odst. 1 písm. c) nebo 
neinformuje předem pojištěnce podle § 61 písm. x) nebo § 69 písm. i) o tom, 
že po stanovenou dobu nemá oprávnění rozhodovat ve věcech dočasné 
pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, 
Dle MSK jde o závažné pochybení poskytovatele zdrav. služeb a je nezbytné 
tuto odpovědnost zachovat. Pacient má právo na tyto informace, nelze spoléhat 
na poskytovatele zdravotních služeb, že tuto skutečnost oznámí pacientovi 
sám. 

změněna na doporučující. 
 
 
 

105.    § 138 
odst. 
1 
písm
. n) 

Navrhujeme, aby v navrhovaném ustanovení § 138 odst. 1 písm. n) byl text 
zachován a písm. n) nebylo vypuštěno. 
 
Odůvodnění: 
Jsme  toho názoru, že je nezbytný tento přestupek zachovat, kde se říká, že 
přestupek spáchá poskytovatel zdrav. služeb, který: 
n) nezašle orgánu nemocenského pojištění podklady o zdravotním stavu 
pojištěnce podle § 80 odst. 4, 
 
Dle našeho názoru jde o závažné pochybení poskytovatele zdrav. služeb a je 
nezbytné tuto odpovědnost zachovat. Často se stává, že poskytovatel sociálních 
služeb nedodrží povinnost a nezašle podklady o zdravotním stavu pojištěnce, 
ten je však závislý na poskytnutí podkladů, protože se nároky pojištěnců 
odvíjejí od zaslání potřebné spisové dokumentace. Nelze očekávat, že by se 
pojištěnec se svým lékařem soudil o zaslání dokumentace a náhradu škody 
spojenou s porušením povinnosti poskytovatele sociálních služeb. Nelze 
přenášet odpovědnost veřejnoprávní do soukromoprávní sféry. Nelze zatěžovat 
pacienta příp. soudním sporem o náhradu škody, namísto odpovědnosti 
veřejnoprávní. 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující. 
 
 

106.   část dvě 
stě 
osmá – 

§ 36a Navrhujeme, aby v navrhovaném ustanovení § 36a byl: 
- vypuštěn celý odst. 2  
- navrhovaný odst. 3 byl označen jako odst. 2 

ROZPOR  
 
Navrhované znění § 36a zákona 
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změna 
zákona 
o 
poskyto
vání 
dávek 
osobám 
se 
zdravot
ním 
postižen
ím 

- a v textu nově označeného odst. 2 byl vypuštěn odst. 2.  
 
Odůvodnění: 
V novém ustanovení § 36a je v odstavci 2 uvedeno:  
(2) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením se dopustí přestupku tím, 
že 
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 34a odst. 4, nebo 
b) neodevzdá dosavadní průkaz osoby se zdravotním postižením při převzetí 
nového průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34a odst. 5 nebo 6. 
Oznamovací povinnost dle § 34a odst. 4 zavazuje držitele průkazu např. takto: 
(4) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením je povinen písemně do 8 
dní ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, která průkaz vydala, jeho ztrátu, 
odcizení, poškození nebo zničení, popřípadě změnu údajů uvedených na 
průkazu. Na základě ohlášení vydá krajská pobočka Úřadu práce nový průkaz 
osoby se zdravotním postižením. Doba platnosti takto vydaného nového 
průkazu je totožná s dobou platnosti nahrazovaného průkazu; zdravotní stav se 
za účelem vydání tohoto průkazu znovu neposuzuje. 
Jsme toho názoru, že sankcionovat zdravotně postiženou osobu za nedodržení 
lhůty 8 dnů při oznamovací povinnosti je nepřiměřená, neboť jde zpravidla o 
osoby, které nemusí dost dobře vnímat a uvědomovat si tuto povinnost a už 
vůbec ne sankci, tj. odpovědnost za přestupek, který je sankcionován až do 
rozsahu 20 000 Kč. Zřejmě s ohledem na cílovou skupinu osob, které využívají 
těchto průkazů, není zájmem společnosti je takto sankcionovat.   

o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením 
umožňuje v dostatečné míře 
postihnout okolnosti vzniku 
přestupku. Znění navrhované 
připomínkovým místem věcně 
neodůvodněně komplikuje 
postup v této věci.  
Podle § 36a odst. 1 zákona 
o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením se 
přestupku dopustí ten, kdo 
úmyslně zničí, poškodí, pozmění 
nebo zneužije průkaz osoby se 
zdravotním postižením. Dle 
odst. 2 daného ustanovení se 
přestupku dopustí osoba i tím, 
že nesplní oznamovací 
povinnost podle § 34a odst. 4 
nebo neodevzdá dosavadní 
průkaz osoby se zdravotním 
postižením při převzetí nového 
průkazu osoby se zdravotním 
postižením podle § 34a odst. 5 či 
6. Za uvedené přestupky lze 
uložit pokutu do 20 000 Kč. 
Pokuta tedy není automatická 
a správní uvážení při stanovení 
její výše umožňuje zohlednit 
individuální situaci každé osoby 
(jejího jednání, závažnosti 
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dopadů, úmyslu apod.); další 
diferenciace v zákoně není 
potřebná.    
Problémy osob, které „nemusí 
dost dobře vnímat a uvědomovat 
si tuto povinnost, a už vůbec ne 
sankci….“, je vhodné řešit dle 
možností občanského zákoníku 
(podpůrná opatření při narušení 
schopnosti zletilého právně 
jednat). Vzhledem 
k ekonomickým dopadům 
vztahujícím se k průkazům 
osoby se zdravotním postižením 
považuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí úpravu 
za vhodnou, resp. potřebnou, 
a to včetně možnosti uložit 
sankci za nesplnění oznamovací 
povinnosti a neodevzdání 
průkazu. 

107.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á – 
změna 
zákona 
o 
Hasičsk
ém 
záchran
ném 

§ 47 
odst. 
1 

Navrhujeme v § 47 odst. 1 slova „který je příslušný také k projednání 
přestupků příkazem na místě“ zrušit zcela bez náhrady a za slovem „kraje“ 
vložit namísto čárky tečku. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona v části dvě stě čtyřicáté, čl. CCXLI, bod 7. v ustanovení § 47 
odst. 1 stanoví, že „Přestupky podle tohoto zákona projednává hasičský 
záchranný sbor kraje, který je příslušný také k projednání přestupků příkazem 
na místě.“ Podle našeho názoru věta, že „přestupky podle tohoto zákona 
projednává hasičský záchranný sbor kraje“ již v sobě zahrnuje oprávnění 
hasičského záchranného sboru k projednání přestupků ve všech zákonem 

AKCEPTOVÁNO 
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sboru 
ČR 

stanovených formách řízení (včetně zkrácených řízení), a není potřeba tuto 
skutečnost upravovat zvlášť. 

108.    § 47 
odst. 
2 

Navrhujeme v § 47 odst. 2 před větu „Příjem z pokut je příjmem státního 
rozpočtu.“ vložit větu „Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“. 
 
Odůvodnění: 
Za účelem zachování jednotné úpravy vybírání pokut tak, jak je nastavena v 
současném znění zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru 
České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném 
sboru), a také např. v současném znění zákona o požární ochraně (zde však s 
výjimkou pokut dle § 76a a 76b) navrhujeme v  části dvě stě čtyřicáté, čl. 
CCXLI, bod 7. návrhu zákona v § 47 odst. 2 před větu „Příjem z pokut je 
příjmem státního rozpočtu.“ vložit větu „Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Obecná pravidla pro vybírání 
a vymáhání pokut se řídí 
pravidly dělené správy, což je 
koncepce, která funguje 
i v jiných zákonech (například 
krizový zákon).  
 

109.   část dvě 
stě 
padesát
á první 
– 
změna 
zákona 
ochraně 
zdraví 
před 
škodliv
ými 
účinky 
návyko
vých 
látek 

§ 35 
a 36 

Navrhujeme doplnit v ustanovení § 35 a § 36 slova „návykové látky“ za slova 
„omamné a psychotropní látky“.  
 
Odůvodnění: 
V dosavadních ustanoveních v § 29- § 30 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 
se uvádí nejen návykové látky, ale také omamné a psychotropní látky. Jelikož 
nejde o synonyma, je potřeba upravit ustanovení tak, aby obsahovala i tyto 
látky.  

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Podle § 2 písm. a) se 
návykovými látkami rozumí 
omamné látky a psychotropní 
látky uvedené v přílohách č. 1 až 
7 nařízení vlády o seznamu 
návykových látek. 
 

110.  Sdružení 
místních 
samospráv 
ČR 

část 
dvanáct
á, 
osmnác
tá, 
třicátá 

věcn
á 
přísl
ušno
st 

S ohledem na nezbytnost specializace v oboru průmyslové vlastnictví se 
domníváme, že by bylo lepší věcnou příslušnost k projednání těchto přestupků 
přesunout z obecního úřadu obce s rozšířenou působností přesunout na správní 
orgán vhodnější k posouzení skutkové podstaty. Pro tento účel navrhujeme 
Úřad průmyslového vlastnictví, který je ústředním orgánem státní správy 
České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Tento požadavek byl vznesen 
právě Úřadem průmyslového 
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druhá, 
devades
átá 
třetí, 
sto 
dvacátá 
šestá, 
sto 
čtyřicát
á šestá 
– 
změna 
zákona 
o 
vynález
ech a 
zlepšov
acích 
návrzíc
h, 
zákona 
o 
ochraně 
topogra
fií 
polovod
ičových 
výrobk
ů, 
zákona 
o 
užitnýc
h 
vzorech
, 

vlastnictví, který požaduje 
ponechat příslušnost 
na obecních úřadech obce 
s rozšířenou působností, což 
vychází ze stávajícího právního 
stavu (přestupky se převádějí 
z § 33 zákona o přestupcích 
a jejich projednání je v gesci 
obecního úřadu). 
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zákona 
o 
ochraně 
průmys
lových 
vzorů, 
zákona 
o 
ochraně 
označen
í 
původu 
a 
zeměpis
ných 
označen
í a 
zákona 
o 
ochran
ných 
známká
ch 

111.   část 
šedesát
á první 
– 
změna 
zákona 
o lihu 

věcn
á 
přísl
ušno
st 

Dle zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, § 3 podmínek pro výrobu a úpravu lihu, 
vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle zvláštního právního předpisu 
Ministerstvo zemědělství či Ministerstvo průmyslu a obchodu (dle způsobu 
získání lihu). Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu, 
uloží podmínky provozování živnosti, v nichž zejména omezí provozování 
činnosti na schválený lihovar nebo zvláštní lihovar a vymezí rozsah činností.  
Vzhledem k tomu, že za tento přestupek bude moci nově odpovídat též 
právnická a podnikající fyzická osoba a předpokládanému rozšíření a agendy 
se domníváme, že by projednání přestupků spočívajících ve výrobě lihu nebo 
destilátu bez povolení nebo jejich uvádění do oběhu měly spadat pod věcnou 
příslušnost Ministerstva průmyslu a obchodu. A to zejména vzhledem s 
přihlédnutím společenské závažnosti, účelnosti při zvážení jejich současné 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
S navrhovanou úpravou 
nesouhlasí Ministerstvo 
zemědělství, ani Ministerstvo 
průmyslu a obchodu.  
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agendy, i k možným dopadům na rozpočty územních samosprávných celků. 
112.   část 

osmdes
átá 
šestá, 
osmdes
átá 
sedmá, 
osmdes
átá 
osmá – 
změna 
zákona 
o 
obcích, 
zákona 
o 
krajích, 
zákona 
o 
hlavním 
městě 
Praze 

výše 
poku
t 

Nesouhlasíme se sjednocením sazby pokuty pro všechny subjekty na 100 000 
Kč. Sjednocení maximální výše pokut v obecním zřízení, krajském zřízení a 
zákoně o hlavním městě Praze však považujeme za vhodné, a to v jednotné 
výši pro právnické a podnikající fyzické osoby. Přikláníme se k řešení § 58 
odst. 4 obecního zřízení, tedy uložení pokuty až do výše 200 000 Kč.  
Výši pokuty za jednání fyzické osoby navrhujeme stanovit do výše 50 000 Kč, 
což považujeme za dostačující promítnutí závažnosti porušení uvedených 
povinností. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Výše pokuty se za přestupky 
spočívající v neudržování čistoty 
a pořádku na pozemku nebo 
ve znečištění veřejného 
prostranství, narušení životního 
prostředí nebo odložení věci 
mimo vyhrazené místo, které 
jsou obsažené v zákoně o obcích 
a zákoně hlavním městě Praze, 
se navrhuje sjednotit na částku 
500 000 Kč. Vychází se 
z koncepce správního trestání 
a ústavního principu rovnosti 
subjektů před zákonem – 
za stejné porušení povinnosti by 
měla být stanovena stejná výše 
pokuty bez ohledu na povahu 
subjektu, který ji porušil. Vyšší 
sazbu pokuty pro právnické 
a podnikající fyzické osoby 
nelze odůvodnit ani charakterem 
jejich činnosti (zejména 
podnikáním), z níž mohou 
na rozdíl od „běžných“ 
fyzických osob čerpat značné 
zisky, neboť pro stanovení sazby 
pokuty je vždy rozhodující 
typová závažnost porušené 
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právní povinnosti, a nikoli 
povaha nebo charakter 
vykonávané činnosti 
odpovědného subjektu.   

113.  Konfederace 
zaměstnavatel
ských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

část sto 
druhá – 
změna 
zákona 
o 
matriká
ch, 
jménu a 
příjmen
í 

§ 79a 
odst. 
1 
písm
. a) 

Návrh změny zákona: „… a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije rodný, 
oddací nebo úmrtní list, osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
a osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro 
uzavření platného manželství,“ 
Připomínka 1. -navrhujeme text změnit takto: „… a) úmyslně zničí, poškodí 
nebo zneužije rodný, oddací nebo úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství a osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny 
požadavky zákona pro uzavření platného manželství,“ 
Připomínka 2. – výčet matričních dokladů není úplný - chybí „doklad o 
registrovaném partnerství“ a „vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do 
registrovaného partnerství“. Tyto dva doklady navrhujeme do textu přidat. 
 
Odůvodnění: 
Zákon o matrikách ani prováděcí vyhlášky neznají termín „osvědčení o právní 
způsobilosti“. Navrhujeme do textu zapracovat správný název dokladu (je 
stanoven vyhláškou č. 192/2014 Sb.) „vysvědčení o právní způsobilosti k 
uzavření manželství“. Navrhované znění by v případě ničení, poškozování 
apod. „zvýhodňovalo“ majitele či držitele dokladů o registrovaném partnerství. 
V případě jiného názvosloví by mohlo být matoucí. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Znění bylo upraveno, skutkové 
podstaty přestupků budou 
terminologicky odpovídat 
zákonu o matrikách, jménu 
a příjmení a prováděcí vyhlášce. 
 

114.    § 79a 
odst. 
1 
písm
. b) 

Návrh změny zákona: „… b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu 
při narození, úmrtí nebo uzavření manželství nebo úmyslně uvede při plnění 
oznamovací povinnosti nesprávné údaje,“ 
 
Připomínka a její odůvodnění: Zákon o matrikách rozlišuje oznamovatele = 
fyzickou osobu (u narození a u manželství) a oznamovatele = poskytovatele 
zdravotních služeb (u narození a u úmrtí). Poskytovatel zdravotních služeb 
může být fyzická i právnická osoba (zák. č. 372/2011 Sb.). Kdo bude 
zodpovědný za nesplnění oznamovací povinnosti (v případě narození a úmrtí) 
u poskytovatele zdravotních služeb, který je právnickou osobou? Má-li se 
sankce vztahovat na všechny oznamovatele, navrhujeme lépe definovat 
oznamovací povinnosti u jednotlivých matričních událostí v části první a hlavě 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
hlavního předmětu 
doprovodného zákona, jehož 
cílem nemá být rozšiřování 
hmotněprávních ustanovení 
konkrétních zákonů. Za porušení 
povinnosti, které je znakem 
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I. zákona o matrikách. skutkové podstaty přestupku, 
bude odpovídat vždy ten, komu 
je povinnost konkrétně uložena 
a ten bude také označen jako 
subjekt přestupku.  

115.   část sto 
dvacátá 
čtvrtá – 
změna 
zákona 
o 
užívání 
státních 
symbol
ů České 
republi
ky 
 
 

§ 13 
odst. 
1 
písm
. a) 

Návrh změny zákona: „… a) zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo 
odcizí státní symbol České republiky nebo napodobeninu státního znaku 
vymezenou v § 6a odst. 1,“ 
Navrhujeme text změnit, resp. vrátit do původního znění, takto: „… a) úmyslně 
zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České 
republiky nebo napodobeninu státního znaku vymezenou v § 6a odst. 1,“ 
 
Odůvodnění: Odstraněno slovo úmyslně. Obecná odpovědnost za přestupek 
proti majetku formou poškození, odcizení je možné pouze formou úmyslného 
jednání. Zvážit úmyslnou formu zavinění. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Tento přestupek již od přijetí 
zákona č. 352/2001 Sb. nemá 
stanovenu povinnou úmyslnou 
formu zavinění, 
s výjimkou úmyslného 
poškození věci. Změnou 
z hlediska objektu přestupku 
oproti aktuálně platné úpravě je 
doplnění skutkové podstaty 
zničení a odcizení státního 
symbolu ČR. Úprava všech 
skutkových podstat upravených 
v § 13 odst. 1 písm. a) návrhu 
zákona do formy, kdy by 
postačovalo nedbalostní 
zavinění, podle nás odpovídá 
významu státní symboliky 
a potřebě její ochrany. 
 
Je sice pravda, že jde o útoky 
mající za objekt mj. majetek, ale 
hlavním objektem je ochrana 
české státní symboliky, která by 
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měla být podle našeho názoru 
chráněna s ohledem na svůj 
význam více, než běžný 
majetek, tj. i před útoky 
nedbalostními. 

116.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 
 

bod 
21. 

Navrhujeme bez náhrady vypustit 
 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s vložením nového ustanovení, které znamená 
nemožnost doručení příkazu fikcí. 
Navržená změna se totiž s ohledem na své možné dopady výrazně vymyká z 
rámce účelu a smyslu doprovodného změnového zákona, který by měl být 
pouze technickou novelou stávajících zákonů. V tomto směru je podle našeho 
názoru důvodová zpráva k uvažované změně správního řádu ve své obecné i 
zvláštní části příliš stručná a nedostatečná. Mimo jiné postrádáme upřesnění, 
koho konkrétně předkladatel myslí onou „odbornou veřejností“, a případné 
odkazy na zdroje obsahující kritiku nevhodnosti fikce doručení v příkazním 
řízení. 
Navržená změna byla částečně diskutována v rámci připomínkového řízení k 
návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (jeho § 83), kdy se 
změnou byl vyjádřen nesouhlas z více připomínkových míst. Připomínky však 
bohužel nebyly vyslyšeny, neboť nyní nově navrhované ustanovení nebylo 
přímou součástí návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Důvodová zpráva ve své zvláštní části k tomuto novelizačnímu bodu uvádí, že 
v případě doručení fikcí příkazu, který je prvním úkonem v řízení je neústavní, 
neboť představuje porušení práva na obhajobu, což nemůže obstát ve světle 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené sdělením č. 
209/1992 Sb. Předkladatel tím zjevně naráží na ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. a) 
Úmluvy, podle kterého každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo být 
neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a 
důvodem obvinění proti němu. K tomu je vhodné poznamenat, že správní 
řízení, které je vedeno správními orgány ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu, 
ale nemůže být nikdy spravedlivým procesem podle Úmluvy již z toho důvodu, 
že podle jejího obecného ustanovení čl. 6 odst. 1 má každý právo na projednání 

AKCEPTOVÁNO 
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trestního obvinění proti němu nestranným a nezávislým soudem (v anglickém 
znění tribunal), zatímco správní orgány jsou povinny podle § 2 odst. 4 
správního řádu vždy hájit a prosazovat veřejný zájem. Nadto je podstatná část 
správních orgánů součástí moci výkonné, resp. systému přímé státní správy, 
což již samo o sobě diskvalifikuje daný orgán z rámce požadavků na 
spravedlivý proces, jak má na mysli citované ustanovení. Ústavněprávní 
záruky tak jsou nakonec stejně zajištěny až před soudy rozhodujícími ve 
správním soudnictví. Nezbytnost  
a potřebnost navržené změny v řízení před správními orgány proto podle 
našeho není možné ani vhodné opírat o čl. 6 Úmluvy ani případně o čl. 36 
Listiny základních práv a svobod, ačkoliv právo na spravedlivý proces a právo 
na obhajobu jako takové rozhodně nijak nezpochybňujeme. 
Je otázkou, zda je vhodné v zájmu deklarovaného požadavku na právo na 
seznámení obviněného s obviněním, učinit z ustanovení o příkazu ustanovení, 
které bude obsoletní, neboť lze zcela oprávněně očekávat, že s ohledem na 
následné procesní komplikace, pokud se nepodaří příkaz doručit, brzy přestane 
být správními orgány využíváno. Jestliže má být příkazní řízení zkrácenou 
formou řízení určenou pro skutkově i právně jednoduché případy, pak je 
navrhovaná právní úprava v rozporu se základní zásadou činnosti správních 
orgánů o rychlosti a hospodárnosti řízení. V okamžiku vyhotovení příkazu - 
jako jedné z forem (individuálního) správního aktu - je jím správní orgán vázán 
a sám jej nemůže zrušit. V případě, že se mu následně nepodaří příkaz doručit 
tak, aby si jej adresát fyzicky převzal, dojde paradoxně k praktickému 
zablokování správního řízení. V takovém případě totiž správní orgán bude mít 
povinnost doručení opakovat, a poté ustanovit účastníkovi řízení (obviněnému 
z přestupku) opatrovníka. Nejenže se účastník řízení, který je pro doručování 
nedostupný, zpravidla nedozví ani o tom, že mu byl opatrovník ustanoven, 
hlavně je podle nás problematický fakt, že s ohledem na ustálenou judikaturu a 
požadavky na výběr osoby opatrovníka a jeho široké možnosti odmítnout 
opatrovnictví je na místě označit institut opatrovníka do značné míry za 
„bezzubé“ , až „mrtvé“ ustanovení. S ohledem na znění § 32 odst. 7 správního 
řádu stačí pouhé odvolání se proti usnesení o ustanovení opatrovníka nebo 
naopak pasivita v zastupování k tomu, aby byl opatrovník zbaven výkonu své 
opatrovnické funkce. Z širokého spektra soudních rozhodnutí týkajících se 
volby opatrovníka můžeme poukázat např. na nález Ústavního soudu ze dne 7. 
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8. 2007, sp. zn. II. ÚS 1090/07, nebo nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 
2011, sp. zn. IV. ÚS 1433/11 (oba dostupné na http://nalus.usoud.cz/), kde se v 
odstavci 20. uvádí: „Při výběru osoby opatrovníka klade Ústavní soud důraz na 
to, aby to byla osoba, která je schopna skutečně reprezentovat zájmy účastníka. 
Ve své rozhodovací praxi doporučil, aby taková osoba byla hledána především 
v okruhu osob blízkých osobě zastupovaného, nicméně v této souvislosti je 
třeba zdůraznit, že nejde o limitující pokyn Ústavního soudu, neboť pátrání po 
osobě blízké se může jevit jako výrazně neefektivní, zvláště nemá-li orgán 
veřejné moci povědomí o její existenci např. z předchozí úřední činnosti, ze 
spisové dokumentace, či z jiných dostupných informačních zdrojů. Za takové 
situace je na orgánu veřejné moci, aby pečlivě uvážil okruh osob, ze kterých 
vybere a ustanoví účastníku řízení opatrovníka, dbaje přitom na vyloučení 
kolize jeho zájmů se zastupovaným. Zaměstnanec správního úřadu, byť 
jakkoliv erudovaný, nemůže z povahy věci účinně bránit práva účastníka, s 
nímž je tímto orgánem státní moci vedeno správní řízení, a proto jeho 
ustanovení opatrovníkem představuje porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 
Listiny.“ Kromě zaměstnance správního orgánu nemusí být jinou vhodnou 
osobou dokonce ani příbuzný v řadě přímé, když z odůvodnění rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. 9 As 109/2011-44, dále 
vyplývá: „Lze mít totiž důvodné pochybnosti o vhodnosti osoby pro výkon 
předmětné funkce v případě, že ustanovený opatrovník proti svému ustanovení 
podá odvolání, v němž vhodnost své osoby popírá. … Nejvyšší správní soud 
má za to, že již samotné podání odvolání ustanoveného opatrovníka by mělo u 
správního orgánu vzbudit vážné pochyby o tom, zda je taková osoba skutečně 
k hájení zájmů a základních práv nepřítomného účastníka řízení vhodná. 
Správní orgán by tak měl zkoumat, zda je na místě s ohledem na smysl 
institutu opatrovnictví trvat na ustanovení právě takové osoby a zvážit, zda 
důvody ustanovené osoby nevyvrací její vhodnost pro výkon funkce 
opatrovníka nebo zda není nutno tyto důvody považovat za závažné důvody, na 
základě nichž by bylo třeba opatrovníka jeho funkce zbavit.“ Obecně vzato 
může být jinou vhodnou osobou obec, ve které má osoba trvalý pobyt nebo 
sídlo, což bylo připuštěno v případě rozsudků Nejvyššího správního soudu ze 
dne 27. 9. 2011, sp. zn. 8 As 22/2011 - 78, publ. podč. 2451/2012 Sb. NSS, a 
ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 4 As 26/2013 – 57 (dostupných na www.nssoud.cz). 
Z praktického hlediska však může být podle našeho názoru problematické 
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určení, který orgán obce či který jeho konkrétní člen nebo zaměstnanec by měl 
v případě opatrovnictví za obec vystupovat, nehledě na značně odlišnou 
personální, věcnou a finanční vybavenost té které obce, stejně jako situace, kdy 
se bude obec dokonce nacházet ve správním obvodu daného správní orgánu, 
což již ve výše uvedených nálezech striktně odmítl Ústavní soud.  
Dále je nutné zdůraznit, že fikce doručení příkazu je v současnosti již ustálenou 
praxí, kterou za celou dobu platnosti zákona o přestupcích, resp. správního 
řádu nikdo nezpochybnil, ba naopak. Navíc např. doručení oznámení o 
zahájení řízení i samotného rozhodnutí ve věci fikcí bylo potvrzeno v rámci 
rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu (např. viz rozsudek ze dne 
14. 9. 2006, č.j. 5 As 37/2005-42, www.nssoud.cz). Zrušením fikce doručení 
by vznikl zcela neodůvodněný rozdíl mezi způsoby zahájení řízení, a též rozdíl 
mezi způsobem doručování rozhodnutí o věci samé jen na základě jeho formy, 
což nepovažujeme za žádoucí. K tomu je třeba upozornit, že záměr 
navrhovatele vyloučit možnost doručení fikcí je neúplný v tom smyslu, že když 
má účastník řízení zpřístupněnu datovou schránku, řídí se doručování § 17 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který je ustanovením speciálním 
vůči správnímu řádu. Jeho odst. 4 pak rovněž zavádí fikci doručení dokumentu 
dodaného do datové schránky. Při tomto způsobu doručování by tedy fikce 
doručení nastala. Z toho vyplývá, že by připomínkovaný návrh zákona zcela 
bezdůvodně zavedl nerovnost mezi jednotlivými účastníky řízení v závislosti 
na tom, zda mají zpřístupněnu datovou schránku, přičemž subjektům 
uvedeným v § 5 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů je datová schránka zřizována obligatorně, bez ohledu na 
její projev vůle. Deklarovaná snaha předkladatele o údajný soulad s 
ústavněprávní úpravou je tak v rozporu se základním právními principy 
procesního práva, a to rovnosti všech před zákonem a rovnosti účastníků řízení 
(srov. čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). 
Proti předkladatelem zvolené argumentaci, že obviněný z přestupku se o svém 
trestním obvinění dozví až při výkonu rozhodnutí, je potřeba uvést, že aby bylo 
možno v současnosti využít příkazní řízení ve smyslu § 87 zákona o 
přestupcích, např. při řešení dopravních přestupků, nesmí být pochybnost o 
tom, že se obviněný z přestupku tohoto dopustil, a věc nebyla vyřešena v 
blokovém řízení. Tyto podmínky tak stanovují zásadní pravidla, aby bylo 
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možno příkazní řízení využít. Prvním z nich je skutečnost, že bude řidič 
podezřelý ze spáchání výše uvedeného přestupku hlídkou republikové či 
obecní policie, případně jiným příslušným orgánem, zastaven a jako řidič 
identifikován. Druhou z nich je to, že je tento řidič seznámen s důvodem 
zastavení, tj. je mu sděleno, z jakého porušení zákona je podezřelý. Již v tento 
okamžik je obviněný srozuměn s tím, že je podezřelý z naplnění skutkové 
podstaty konkrétního přestupku, kdy se mu nabízí vyřešení této situace 
několika způsoby. Prvním z nich je vyřízení věci v rámci blokového řízení 
(nově příkazního řízení na místě). Druhým je pak postoupení věci do správního 
řízení. Zde nastupuje třetí podmínka, že je sepsáno oznámení o přestupku. S 
obsahem tohoto oznámení je pak podezřelý řidič seznámen a má právo se na 
toto oznámení písemně vyjádřit či bez vyjádření pouze podepsat. Nelze tak 
dozajista hovořit o tom, že by nebyl srozuměn s tím, co je správnímu orgánu 
oznamováno a že logicky poté bude následovat správní řízení.  
Pokud je zde argument, že se obviněný o úkonu - příkazu nedozví (nepřebírá 
poštu, bydlí na ohlašovně), a tím je krácen na svých právech se hájit, nedozví 
se analogicky ani o zahájení řízení a vydání rozhodnutí ve věci. Pak je otázkou, 
zda bude tedy vůbec možné, aby řízení u těchto osob bylo vůbec realizováno, 
když v rámci všech ostatních úkonů včetně vydání rozhodnutí doručováno fikcí 
není vyloučeno, ale obviněný se opět o těchto úkonech nedozví a nemůže tak 
tedy opět hájit svá práva stejně jako v příkazním řízení. Argumentum per 
analogiam by tak díky této změně zákona neměla být teoreticky vůbec možná 
fikce doručení. 
V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že správní řád v sobě obsahuje 
dostatečné záruky a procesní instituty, jak může účastník řízení negativní 
dopady fikce doručení zmírnit. Tím jsou myšleny žádosti o určení neplatnosti 
doručení nebo prominutí zmeškání úkonu. Postupnými novelami týkajícími se 
doručování písemností se navíc posílilo postavení účastníků řízení v tom, že 
správní řád maximalizoval ochranu jejich práv. Nejprve nový správní řád 
prodloužil dobu uložení doručovaných písemností ze tří dnů na deset, kdy též 
umožnil účastníkům požádat o prominutí zmeškání úkonu. Následnou novelou 
poté navíc umožnil účastníkům požádat o určení neplatnosti doručení nebo 
okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Informování účastníků řízení o 
průběhu správního řízení významnou měrou zajišťuje také vkládání písemností 
do schránky po skončení úložní doby. 
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Nehledě na právě uvedené považujeme dále za důležité, že kromě ochrany práv 
účastníků řízení správní řád vychází z koncepce odpovědnosti adresáta 
(účastníka řízení) za svou doručovací adresu ve smyslu § 19 odst. 3 správního 
řádu, což potvrdil i Ústavní soud v již shora citovaném nálezu sp. zn. IV. ÚS 
1433/11, odst. 17, když uvedl: „Právní úprava doručování vychází ze zásady, 
že každý adresát je odpovědný za existenci reálné adresy, na které je povinen si 
zajistit přijímání písemností.“ Uvedené souvisí se základními zásadami 
rychlosti a hospodárnosti řízení. Nikoliv nevýznamným důvodem této 
legislativní úpravy je i snaha o to, aby byly omezeny obstrukce při doručování 
(z literatury shodně viz např. Ondruš, R. Správnířád. Nový zákon s důvodovou 
zprávou a poznámkami. Praha: Linde, 2005, s. 91). Pokud stěžovatel ví, že se 
bude nacházet mimo svou doručovací adresu, může možným komplikacím 
čelit změnou adresy pro doručování u správního orgánu nebo žádostí o 
přeposílaní pošty u provozovatele poštovních služeb (viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 29. 4. 2009, č.j. 2 As 1/2009-78).  
Institutem fikce doručení se zabýval též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne  
30. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 2317/10, www.nalus.cz, ve kterém mimo jiné 
konstatoval: „Pokud jde o doručování do vlastních rukou, nová právní úprava 
správního řízení zásadně změnila dosavadní pojetí promítnuté do zákona č. 
71/1967 Sb., správního řádu, když nadále nepodmiňuje nastoupení fikce 
doručení lehce zneužitelnou podmínkou, že se adresát písemnosti v místě 
doručení zdržuje. Na rozdíl od tohoto paternalistického přístupu tím byla 
posílena zásada, že každý si má svá práva střežit především sám. Ve vztahu k 
doručování to znamená, že není principiálně významné, zda se adresát 
písemnosti na adrese trvalého pobytu (platí to ale i pro adresu pro doručování) 
skutečně zdržuje, či nikoliv. Je věcí adresáta, a také jeho odpovědností vůči 
sobě samému, aby se pojistil proti doručování na adresu evidovanou v 
informačním systému evidence obyvatel tím, že uvede správnímu orgánu 
adresu pro doručování, o níž ví, že si zásilku zde bude moci převzít. Tím je 
eliminována možnost mařit výkon veřejné správy vyhýbáním se doručení 
písemností. Jde o legitimní tlak na adresáta, aby uváděl takovou adresu pro 
doručování, kam mu lze zásilku spolehlivě doručit. Každopádně nelze 
přisvědčit stěžovateli, že k tomu je proti své vůli státní mocí přinucen, a 
dokonce se v důsledku příslušné právní úpravy nemůže svobodně pohybovat či 
svobodně pobývat. Je věcí jeho rozhodnutí, zda bude ve vztahu k orgánům 
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veřejné moci postupovat výše naznačeným způsobem či zda tak postupovat 
nebude; musí pak ovšem být připraven nést důsledky tohoto rozhodnutí. 
Na místě není ani námitka porušení článku 37 odst. 3 Listiny garantujícího 
rovnost účastníků řízení. Kritizovaná právní úprava, o niž se stěžovatelem 
napadená rozhodnutí opírají, totiž dopadá na všechny, nejen na stěžovatele. 
Není to tedy tak, že by zrovna stěžovatel měl ve srovnání s účastníky jiných 
právních řízení horší postavení a v napadených rozhodnutích se to nějak 
projevilo. 
Stěžovatel navíc musel počítat s tím, že mu své rozhodnutí odvolací orgán 
bude doručovat s velkou pravděpodobností právě ve dnech, kdy odcestoval do 
zahraničí. Mohl tedy učinit vhodná opatření, aby zásilku do své dispozice 
získal. Krom toho v okamžiku jeho návratu domů uplynula z dvouměsíční 
lhůty pro podání žaloby jen její malá část a o zásilce měl stěžovatel informaci v 
podobě oznámení zanechaného ve schránce. Při pečlivém přístupu proto bylo v 
jeho silách žalobní lhůtu využít.“ 
Dojde k úplné eliminaci příkazního řízení u osob, které si nepřebírají poštu, 
nebo jsou na ohlašovnách úřadů. Obrovská možnost ke zneužívání, a tím k 
záměrnému maření projednání přestupků. Zvýšená administrativní zátěž a 
finanční náklady pro obce (místo jednoho úkonu – příkazu, se bude zahajovat 
řízení, předvolávat svědky a účastníky řízení, hradit svědečné, vydávat 
rozhodnutí. ) 
S ohledem na výše uvedené shrnujeme, že není zcela zřejmé, proč by mělo 
nyní dojít ke změně fungující a nikým dosud nezpochybněné správní praxe. 
Navrhovanou změnou by totiž paradoxně hrozilo zablokování institutu 
příkazního řízení. V případě, že by nebylo možno využít fikci doručení, byl by 
správní orgán nucen ustanovovat opatrovníka. Pomineme-li výše naznačené 
problémy s institutem opatrovníka, je nutno konstatovat, že jeho přijetím by se 
nic nevyřešilo, protože sám účastník by se skutečnost, že mu byla uložena 
sankce, ve velké většině případů stejně nedozvěděl. 

117.   část dvě 
stě 
devaten
áctá – 
změna 
zákona 

 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, 
neodůvodněně ruší možnost upustit od uložení správního trestu přestupků 
podle zákona o podporovaných zdrojích energie. 
V praxi se právní instrument upuštění od správního potrestání používá 
skutečně jen ve výjimečných případech k odstranění zcela nepřiměřené tvrdosti 

AKCEPTOVÁNO  
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o 
podpor
ovanýc
h 
zdrojíc
h 
energie 

zákona a jeho zachování je i systémové. 
Podle obecného zákona o odpovědnosti za přestupky (dosud rovněž v návrhu) 
správní úřad může přistoupit k upuštění, jestliže vzhledem k závažnosti 
přestupku, okolnostem jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně očekávat, 
že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.  
Navrhujeme možnost upuštění od správního potrestání v zákoně ponechat. 

118.  Unie 
zaměstnavatel
ských svazů 
ČR 

část sto 
druhá – 
změna 
zákona 
o 
matriká
ch, 
jménu a 
příjmen
í 
 
 

§ 79a 
odst. 
1 
písm
. a) 

Připomínka 1. -navrhujeme text změnit takto: „… a) úmyslně zničí, poškodí 
nebo zneužije rodný, oddací nebo úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství a osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny 
požadavky zákona pro uzavření platného manželství,“ 
 
Připomínka 2. - výčet  matričních dokladů není úplný - chybí „doklad o 
registrovaném partnerství“ a  „vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do 
registrovaného partnerství“. Tyto dva doklady navrhujeme do textu přidat. 
 
Odůvodnění: 
Zákon o matrikách  ani prováděcí vyhlášky  neznají  termín „osvědčení o 
právní způsobilosti“. Navrhujeme do textu zapracovat správný název dokladu 
(je stanoven vyhláškou č. 192/2014 Sb.):   „vysvědčení o právní způsobilosti k 
uzavření manželství“. Navrhované znění by v případě ničení, poškozování 
apod.  „zvýhodňovalo“ majitele či držitele dokladů o registrovaném 
partnerství. V případě jiného názvosloví by mohlo být matoucí.   

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Znění bylo upraveno, skutkové 
podstaty přestupků budou 
terminologicky odpovídat 
zákonu o matrikách, jménu 
a příjmení a prováděcí vyhlášce. 
 

119.    § 79a 
odst. 
1 
písm
. b) 

Zákon o matrikách rozlišuje  oznamovatele = fyzickou osobu (u narození a u 
manželství) a oznamovatele = poskytovatele zdravotních služeb (u narození a u 
úmrtí). Poskytovatel zdravotních služeb může být fyzická i právnická osoba (z. 
č. 372/2011 Sb.). Kdo bude zodpovědný za nesplnění oznamovací povinnosti 
(v případě narození a úmrtí) u poskytovatele zdravotních služeb, který je 
právnickou osobou? Má-li se sankce vztahovat na všechny oznamovatele, 
navrhujeme lépe definovat oznamovací povinnosti u jednotlivých matričních 
událostí v části první a hlavě I. zákona o matrikách. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
hlavního předmětu 
doprovodného zákona, jehož 
cílem nemá být rozšiřování 
hmotněprávních ustanovení 
konkrétních zákonů. Za porušení 
povinnosti, které je znakem 
skutkové podstaty přestupku, 
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bude odpovídat vždy ten, komu 
je povinnost konkrétně uložena 
a ten bude také označen jako 
subjekt přestupku. 

120.   část sto 
dvacátá 
čtvrtá – 
změna 
zákona 
o 
užívání 
státních 
symbol
ů České 
republi
ky 
 
 

§ 13 
odst. 
1 
písm
. a) 

Navrhujeme text změnit, resp. vrátit do původního znění, takto: „… a) úmyslně 
zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České 
republiky nebo napodobeninu státního znaku vymezenou v § 6a odst. 1,“ 
 
Odůvodnění: Odstraněno slovo úmyslně. Obecná odpovědnost za přestupek 
proti majetku formou poškození, odcizení je možné pouze formou úmyslného 
jednání. Zvážit úmyslnou formu zavinění. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Tento přestupek již od přijetí 
zákona č. 352/2001 Sb. nemá 
stanovenu povinnou úmyslnou 
formu zavinění 
s výjimkou úmyslného 
poškození věci. Změnou 
z hlediska objektu přestupku 
oproti aktuálně platné úpravě je 
doplnění skutkové podstaty 
zničení a odcizení státního 
symbolu ČR. Úprava všech 
skutkových podstat v § 13 odst. 
1 písm. a) návrhu zákona do 
formy, kdy by postačovalo 
nedbalostní zavinění, podle nás 
odpovídá významu státní 
symboliky a potřebě její 
ochrany. 
 
Je sice pravda, že jde o útoky 
mající za objekt mj. majetek, ale 
hlavním objektem je ochrana 
české státní symboliky, která by 
měla být podle našeho názoru 
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chráněna s ohledem na svůj 
význam více, než běžný 
majetek, tj. i před útoky 
nedbalostními. 

121.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 
 

bod 
21. 

Navrhujeme bez náhrady vypustit 
 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s vložením nového ustanovení, které znamená 
nemožnost doručení příkazu fikcí. 
Navržená změna se totiž s ohledem na své možné dopady výrazně vymyká z 
rámce účelu a smyslu doprovodného změnového zákona, který by měl být 
pouze technickou novelou stávajících zákonů. V tomto směru je podle našeho 
názoru důvodová zpráva k uvažované změně správního řádu ve své obecné i 
zvláštní části příliš stručná a nedostatečná. Mimo jiné postrádáme upřesnění, 
koho konkrétně předkladatel myslí onou „odbornou veřejností“, a případné 
odkazy na zdroje obsahující kritiku nevhodnosti fikce doručení v příkazním 
řízení. 
Navržená změna byla částečně diskutována v rámci připomínkového řízení k 
návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (jeho § 83), kdy se 
změnou byl vyjádřen nesouhlas z více připomínkových míst. Připomínky však 
bohužel nebyly vyslyšeny, neboť nyní nově navrhované ustanovení nebylo 
přímou součástí návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Důvodová zpráva ve své zvláštní části k tomuto novelizačnímu bodu uvádí, že 
v případě doručení fikcí příkazu, který je prvním úkonem v řízení je neústavní, 
neboť představuje porušení práva na obhajobu, což nemůže obstát ve světle 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené sdělením č. 
209/1992 Sb. Předkladatel tím zjevně naráží na ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. a) 
Úmluvy, podle kterého každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo být 
neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a 
důvodem obvinění proti němu. K tomu je vhodné poznamenat, že správní 
řízení, které je vedeno správními orgány ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu, 
ale nemůže být nikdy spravedlivým procesem podle Úmluvy již z toho důvodu, 
že podle jejího obecného ustanovení čl. 6 odst. 1 má každý právo na projednání 
trestního obvinění proti němu nestranným a nezávislým soudem (v anglickém 
znění tribunal), zatímco správní orgány jsou povinny podle § 2 odst. 4 

AKCEPTOVÁNO 
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správního řádu vždy hájit a prosazovat veřejný zájem. Nadto je podstatná část 
správních orgánů součástí moci výkonné, resp. systému přímé státní správy, 
což již samo o sobě diskvalifikuje daný orgán z rámce požadavků na 
spravedlivý proces, jak má na mysli citované ustanovení. Ústavněprávní 
záruky tak jsou nakonec stejně zajištěny až před soudy rozhodujícími ve 
správním soudnictví. Nezbytnost  
a potřebnost navržené změny v řízení před správními orgány proto podle 
našeho není možné ani vhodné opírat o čl. 6 Úmluvy ani případně o čl. 36 
Listiny základních práv a svobod, ačkoliv právo na spravedlivý proces a právo 
na obhajobu jako takové rozhodně nijak nezpochybňujeme. 
Je otázkou, zda je vhodné v zájmu deklarovaného požadavku na právo na 
seznámení obviněného s obviněním, učinit z ustanovení o příkazu ustanovení, 
které bude obsoletní, neboť lze zcela oprávněně očekávat, že s ohledem na 
následné procesní komplikace, pokud se nepodaří příkaz doručit, brzy přestane 
být správními orgány využíváno. Jestliže má být příkazní řízení zkrácenou 
formou řízení určenou pro skutkově i právně jednoduché případy, pak je 
navrhovaná právní úprava v rozporu se základní zásadou činnosti správních 
orgánů o rychlosti a hospodárnosti řízení. V okamžiku vyhotovení příkazu - 
jako jedné z forem (individuálního) správního aktu - je jím správní orgán vázán 
a sám jej nemůže zrušit. V případě, že se mu následně nepodaří příkaz doručit 
tak, aby si jej adresát fyzicky převzal, dojde paradoxně k praktickému 
zablokování správního řízení. V takovém případě totiž správní orgán bude mít 
povinnost doručení opakovat, a poté ustanovit účastníkovi řízení (obviněnému 
z přestupku) opatrovníka. Nejenže se účastník řízení, který je pro doručování 
nedostupný, zpravidla nedozví ani o tom, že mu byl opatrovník ustanoven, 
hlavně je podle nás problematický fakt, že s ohledem na ustálenou judikaturu a 
požadavky na výběr osoby opatrovníka a jeho široké možnosti odmítnout 
opatrovnictví je na místě označit institut opatrovníka do značné míry za 
„bezzubé“ , až „mrtvé“ ustanovení. S ohledem na znění § 32 odst. 7 správního 
řádu stačí pouhé odvolání se proti usnesení o ustanovení opatrovníka nebo 
naopak pasivita v zastupování k tomu, aby byl opatrovník zbaven výkonu své 
opatrovnické funkce. Z širokého spektra soudních rozhodnutí týkajících se 
volby opatrovníka můžeme poukázat např. na nález Ústavního soudu ze dne 7. 
8. 2007, sp. zn. II. ÚS 1090/07, nebo nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 
2011, sp. zn. IV. ÚS 1433/11 (oba dostupné na http://nalus.usoud.cz/), kde se v 
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odstavci 20. uvádí: „Při výběru osoby opatrovníka klade Ústavní soud důraz na 
to, aby to byla osoba, která je schopna skutečně reprezentovat zájmy účastníka. 
Ve své rozhodovací praxi doporučil, aby taková osoba byla hledána především 
v okruhu osob blízkých osobě zastupovaného, nicméně v této souvislosti je 
třeba zdůraznit, že nejde o limitující pokyn Ústavního soudu, neboť pátrání po 
osobě blízké se může jevit jako výrazně neefektivní, zvláště nemá-li orgán 
veřejné moci povědomí o její existenci např. z předchozí úřední činnosti, ze 
spisové dokumentace, či z jiných dostupných informačních zdrojů. Za takové 
situace je na orgánu veřejné moci, aby pečlivě uvážil okruh osob, ze kterých 
vybere a ustanoví účastníku řízení opatrovníka, dbaje přitom na vyloučení 
kolize jeho zájmů se zastupovaným. Zaměstnanec správního úřadu, byť 
jakkoliv erudovaný, nemůže z povahy věci účinně bránit práva účastníka, s 
nímž je tímto orgánem státní moci vedeno správní řízení, a proto jeho 
ustanovení opatrovníkem představuje porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 
Listiny.“ Kromě zaměstnance správního orgánu nemusí být jinou vhodnou 
osobou dokonce ani příbuzný v řadě přímé, když z odůvodnění rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. 9 As 109/2011-44, dále 
vyplývá: „Lze mít totiž důvodné pochybnosti o vhodnosti osoby pro výkon 
předmětné funkce v případě, že ustanovený opatrovník proti svému ustanovení 
podá odvolání, v němž vhodnost své osoby popírá. … Nejvyšší správní soud 
má za to, že již samotné podání odvolání ustanoveného opatrovníka by mělo u 
správního orgánu vzbudit vážné pochyby o tom, zda je taková osoba skutečně 
k hájení zájmů a základních práv nepřítomného účastníka řízení vhodná. 
Správní orgán by tak měl zkoumat, zda je na místě s ohledem na smysl 
institutu opatrovnictví trvat na ustanovení právě takové osoby a zvážit, zda 
důvody ustanovené osoby nevyvrací její vhodnost pro výkon funkce 
opatrovníka nebo zda není nutno tyto důvody považovat za závažné důvody, na 
základě nichž by bylo třeba opatrovníka jeho funkce zbavit.“ Obecně vzato 
může být jinou vhodnou osobou obec, ve které má osoba trvalý pobyt nebo 
sídlo, což bylo připuštěno v případě rozsudků Nejvyššího správního soudu ze 
dne 27. 9. 2011, sp. zn. 8 As 22/2011 - 78, publ. podč. 2451/2012 Sb. NSS, a 
ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 4 As 26/2013 – 57 (dostupných na www.nssoud.cz). 
Z praktického hlediska však může být podle našeho názoru problematické 
určení, který orgán obce či který jeho konkrétní člen nebo zaměstnanec by měl 
v případě opatrovnictví za obec vystupovat, nehledě na značně odlišnou 
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personální, věcnou a finanční vybavenost té které obce, stejně jako situace, kdy 
se bude obec dokonce nacházet ve správním obvodu daného správní orgánu, 
což již ve výše uvedených nálezech striktně odmítl Ústavní soud.  
Dále je nutné zdůraznit, že fikce doručení příkazu je v současnosti již ustálenou 
praxí, kterou za celou dobu platnosti zákona o přestupcích, resp. správního 
řádu nikdo nezpochybnil, ba naopak. Navíc např. doručení oznámení o 
zahájení řízení i samotného rozhodnutí ve věci fikcí bylo potvrzeno v rámci 
rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu (např. viz rozsudek ze dne 
14. 9. 2006, č.j. 5 As 37/2005-42, www.nssoud.cz). Zrušením fikce doručení 
by vznikl zcela neodůvodněný rozdíl mezi způsoby zahájení řízení, a též rozdíl 
mezi způsobem doručování rozhodnutí o věci samé jen na základě jeho formy, 
což nepovažujeme za žádoucí. K tomu je třeba upozornit, že záměr 
navrhovatele vyloučit možnost doručení fikcí je neúplný v tom smyslu, že když 
má účastník řízení zpřístupněnu datovou schránku, řídí se doručování § 17 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který je ustanovením speciálním 
vůči správnímu řádu. Jeho odst. 4 pak rovněž zavádí fikci doručení dokumentu 
dodaného do datové schránky. Při tomto způsobu doručování by tedy fikce 
doručení nastala. Z toho vyplývá, že by připomínkovaný návrh zákona zcela 
bezdůvodně zavedl nerovnost mezi jednotlivými účastníky řízení v závislosti 
na tom, zda mají zpřístupněnu datovou schránku, přičemž subjektům 
uvedeným v § 5 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů je datová schránka zřizována obligatorně, bez ohledu na 
její projev vůle. Deklarovaná snaha předkladatele o údajný soulad s 
ústavněprávní úpravou je tak v rozporu se základním právními principy 
procesního práva, a to rovnosti všech před zákonem a rovnosti účastníků řízení 
(srov. čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). 
Proti předkladatelem zvolené argumentaci, že obviněný z přestupku se o svém 
trestním obvinění dozví až při výkonu rozhodnutí, je potřeba uvést, že aby bylo 
možno v současnosti využít příkazní řízení ve smyslu § 87 zákona o 
přestupcích, např. při řešení dopravních přestupků, nesmí být pochybnost o 
tom, že se obviněný z přestupku tohoto dopustil, a věc nebyla vyřešena v 
blokovém řízení. Tyto podmínky tak stanovují zásadní pravidla, aby bylo 
možno příkazní řízení využít. Prvním z nich je skutečnost, že bude řidič 
podezřelý ze spáchání výše uvedeného přestupku hlídkou republikové či 
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obecní policie, případně jiným příslušným orgánem, zastaven a jako řidič 
identifikován. Druhou z nich je to, že je tento řidič seznámen s důvodem 
zastavení, tj. je mu sděleno, z jakého porušení zákona je podezřelý. Již v tento 
okamžik je obviněný srozuměn s tím, že je podezřelý z naplnění skutkové 
podstaty konkrétního přestupku, kdy se mu nabízí vyřešení této situace 
několika způsoby. Prvním z nich je vyřízení věci v rámci blokového řízení 
(nově příkazního řízení na místě). Druhým je pak postoupení věci do správního 
řízení. Zde nastupuje třetí podmínka, že je sepsáno oznámení o přestupku. S 
obsahem tohoto oznámení je pak podezřelý řidič seznámen a má právo se na 
toto oznámení písemně vyjádřit či bez vyjádření pouze podepsat. Nelze tak 
dozajista hovořit o tom, že by nebyl srozuměn s tím, co je správnímu orgánu 
oznamováno a že logicky poté bude následovat správní řízení.  
Pokud je zde argument, že se obviněný o úkonu - příkazu nedozví (nepřebírá 
poštu, bydlí na ohlašovně), a tím je krácen na svých právech se hájit, nedozví 
se analogicky ani o zahájení řízení a vydání rozhodnutí ve věci. Pak je otázkou, 
zda bude tedy vůbec možné, aby řízení u těchto osob bylo vůbec realizováno, 
když v rámci všech ostatních úkonů včetně vydání rozhodnutí doručováno fikcí 
není vyloučeno, ale obviněný se opět o těchto úkonech nedozví a nemůže tak 
tedy opět hájit svá práva stejně jako v příkazním řízení. Argumentum per 
analogiam by tak díky této změně zákona neměla být teoreticky vůbec možná 
fikce doručení. 
V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že správní řád v sobě obsahuje 
dostatečné záruky a procesní instituty, jak může účastník řízení negativní 
dopady fikce doručení zmírnit. Tím jsou myšleny žádosti o určení neplatnosti 
doručení nebo prominutí zmeškání úkonu. Postupnými novelami týkajícími se 
doručování písemností se navíc posílilo postavení účastníků řízení v tom, že 
správní řád maximalizoval ochranu jejich práv. Nejprve nový správní řád 
prodloužil dobu uložení doručovaných písemností ze tří dnů na deset, kdy též 
umožnil účastníkům požádat o prominutí zmeškání úkonu. Následnou novelou 
poté navíc umožnil účastníkům požádat o určení neplatnosti doručení nebo 
okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Informování účastníků řízení o 
průběhu správního řízení významnou měrou zajišťuje také vkládání písemností 
do schránky po skončení úložní doby. 
Nehledě na právě uvedené považujeme dále za důležité, že kromě ochrany práv 
účastníků řízení správní řád vychází z koncepce odpovědnosti adresáta 
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(účastníka řízení) za svou doručovací adresu ve smyslu § 19 odst. 3 správního 
řádu, což potvrdil i Ústavní soud v již shora citovaném nálezu sp. zn. IV. ÚS 
1433/11, odst. 17, když uvedl: „Právní úprava doručování vychází ze zásady, 
že každý adresát je odpovědný za existenci reálné adresy, na které je povinen si 
zajistit přijímání písemností.“ Uvedené souvisí se základními zásadami 
rychlosti a hospodárnosti řízení. Nikoliv nevýznamným důvodem této 
legislativní úpravy je i snaha o to, aby byly omezeny obstrukce při doručování 
(z literatury shodně viz např. Ondruš, R. Správnířád. Nový zákon s důvodovou 
zprávou a poznámkami. Praha: Linde, 2005, s. 91). Pokud stěžovatel ví, že se 
bude nacházet mimo svou doručovací adresu, může možným komplikacím 
čelit změnou adresy pro doručování u správního orgánu nebo žádostí o 
přeposílaní pošty u provozovatele poštovních služeb (viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 29. 4. 2009, č.j. 2 As 1/2009-78).  
Institutem fikce doručení se zabýval též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne  
30. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 2317/10, www.nalus.cz, ve kterém mimo jiné 
konstatoval: „Pokud jde o doručování do vlastních rukou, nová právní úprava 
správního řízení zásadně změnila dosavadní pojetí promítnuté do zákona č. 
71/1967 Sb., správního řádu, když nadále nepodmiňuje nastoupení fikce 
doručení lehce zneužitelnou podmínkou, že se adresát písemnosti v místě 
doručení zdržuje. Na rozdíl od tohoto paternalistického přístupu tím byla 
posílena zásada, že každý si má svá práva střežit především sám. Ve vztahu k 
doručování to znamená, že není principiálně významné, zda se adresát 
písemnosti na adrese trvalého pobytu (platí to ale i pro adresu pro doručování) 
skutečně zdržuje, či nikoliv. Je věcí adresáta, a také jeho odpovědností vůči 
sobě samému, aby se pojistil proti doručování na adresu evidovanou v 
informačním systému evidence obyvatel tím, že uvede správnímu orgánu 
adresu pro doručování, o níž ví, že si zásilku zde bude moci převzít. Tím je 
eliminována možnost mařit výkon veřejné správy vyhýbáním se doručení 
písemností. Jde o legitimní tlak na adresáta, aby uváděl takovou adresu pro 
doručování, kam mu lze zásilku spolehlivě doručit. Každopádně nelze 
přisvědčit stěžovateli, že k tomu je proti své vůli státní mocí přinucen, a 
dokonce se v důsledku příslušné právní úpravy nemůže svobodně pohybovat či 
svobodně pobývat. Je věcí jeho rozhodnutí, zda bude ve vztahu k orgánům 
veřejné moci postupovat výše naznačeným způsobem či zda tak postupovat 
nebude; musí pak ovšem být připraven nést důsledky tohoto rozhodnutí. 
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Na místě není ani námitka porušení článku 37 odst. 3 Listiny garantujícího 
rovnost účastníků řízení. Kritizovaná právní úprava, o niž se stěžovatelem 
napadená rozhodnutí opírají, totiž dopadá na všechny, nejen na stěžovatele. 
Není to tedy tak, že by zrovna stěžovatel měl ve srovnání s účastníky jiných 
právních řízení horší postavení a v napadených rozhodnutích se to nějak 
projevilo. 
Stěžovatel navíc musel počítat s tím, že mu své rozhodnutí odvolací orgán 
bude doručovat s velkou pravděpodobností právě ve dnech, kdy odcestoval do 
zahraničí. Mohl tedy učinit vhodná opatření, aby zásilku do své dispozice 
získal. Krom toho v okamžiku jeho návratu domů uplynula z dvouměsíční 
lhůty pro podání žaloby jen její malá část a o zásilce měl stěžovatel informaci v 
podobě oznámení zanechaného ve schránce. Při pečlivém přístupu proto bylo v 
jeho silách žalobní lhůtu využít.“ 
Dojde k úplné eliminaci příkazního řízení u osob, které si nepřebírají poštu, 
nebo jsou na ohlašovnách úřadů. Obrovská možnost ke zneužívání, a tím k 
záměrnému maření projednání přestupků. Zvýšená administrativní zátěž a 
finanční náklady pro obce (místo jednoho úkonu – příkazu, se bude zahajovat 
řízení, předvolávat svědky a účastníky řízení, hradit svědečné, vydávat 
rozhodnutí. ) 
S ohledem na výše uvedené shrnujeme, že není zcela zřejmé, proč by mělo 
nyní dojít ke změně fungující a nikým dosud nezpochybněné správní praxe. 
Navrhovanou změnou by totiž paradoxně hrozilo zablokování institutu 
příkazního řízení. V případě, že by nebylo možno využít fikci doručení, byl by 
správní orgán nucen ustanovovat opatrovníka. Pomineme-li výše naznačené 
problémy s institutem opatrovníka, je nutno konstatovat, že jeho přijetím by se 
nic nevyřešilo, protože sám účastník by se skutečnost, že mu byla uložena 
sankce, ve velké většině případů stejně nedozvěděl. 

122.   část dvě 
stě 
devaten
áctá – 
změna 
zákona 
o 
podpor

 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, 
neodůvodněně ruší možnost upustit od uložení správního trestu přestupků 
podle zákona o podporovaných zdrojích energie. 
V praxi se právní instrument upuštění od správního potrestání používá 
skutečně jen ve výjimečných případech k odstranění zcela nepřiměřené tvrdosti 
zákona a jeho zachování je i systémové. 
Podle obecného zákona o odpovědnosti za přestupky (dosud rovněž v návrhu) 

AKCEPTOVÁNO  
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ovanýc
h 
zdrojíc
h 
energie 

správní úřad může přistoupit k upuštění, jestliže vzhledem k závažnosti 
přestupku, okolnostem jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně očekávat, 
že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.  
Navrhujeme možnost upuštění od správního potrestání v zákoně ponechat.  
Odůvodnění: 
Zrušení možnosti upustit od uložení správního trestu pouze u přestupků podle 
zákona o podporovaných zdrojích je neodůvodněné. Argumentace 
předkladatelů návrhu zákona, že společenská závažnost přestupků podle 
citovaného zákona je vysoká, může být pravdivá. Nicméně společenská 
závažnost přestupků podle zákona o bankách nebo zákona o zahraničním 
obchodu s vojenským materiálem nepochybně není nižší a přitom v řízeních 
podle těchto zákonů předkladatel ve výjimečných situacích možnost upustit od 
správního potrestání ponechává. Horní hranice pokuty se ve všech třech 
případech vyjmenovaných zákonů běžně pohybuje ve výši 50 000 000,- Kč a i 
z toho je zřejmé, že společenskou závažnost přestupků považoval zákonodárce 
za porovnatelnou. 

123.  Svaz 
průmyslu a 
dopravy ČR 

část 
jedenác
tá – 
změna 
zákona 
o 
cenách 

bod 
3 (§ 
16 
dost. 
4 
písm
. b) a 
c) 

SP ČR navrhuje v části 11 bodě 3, konkrétně v § 16 odst. 4 písm. b) zrušení 
slov „nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu 
nižší než 1 000 000 Kč,“, a dále v části 11, bodě 3, konkrétně v § 16 odst. 4 
písm. c) zrušení slov „nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl“. 

Zároveň dává SP ČR ke zvážení, aby byly číselné hodnoty maximálních sankcí 
stanoveny přímo v zákoně, s ohledem na složitost vyčíslování majetkového 
prospěchu. 

Promítnutí připomínky do textu § 16 odst. 4 zákona o cenách:   
 „(4) Za přestupek lze uložit pokutu  

1. a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i), 
odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo c),  

2. b)  ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, 
jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho 
posledních 3 let, nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného 
majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b),  

3. c)  do 10 000 000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu 
nelze zjistit nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl, jde-li o 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Úprava vychází ze stávajícího 
právního stavu.  
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přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo 
odstavce 2 písm. b).“. 

Odůvodnění:   

Záměrem zákonodárce je zřejmě zajistit, aby měla sankce návaznost na 
nepřiměřenost majetkového prospěchu. Je-li záměrem stanovit limit sankce, 
pak by logicky měl být vztažen na horní hranici sankce, nikoliv na dolní 
hranici, jak je činěno v tomto případě. Není „výchovné“, aby v případě 
přestupku, u něhož je prospěch velmi malý, mohl být subjekt sankcionován až 
řádově vyššími sankcemi, zatímco v případě závažných činů je limit 
jednoznačně stanoven na 5ti-násobek. 

V případě písm. c) je SP ČR toho názoru, že sankcionovat subjekt, kterému 
nevznikl prospěch, navíc takto vysokou sankcí, je nepřiměřené a nelogické.  

124.   část sto 
sedmá – 
změna 
energeti
ckého 
zákona 

bod 
4. 
(pís
m. k) 

SP ČR požaduje bod 4 z návrhu vypustit. 
 
Odůvodnění:   
Předložené návrhy nevystihují podstatu skutkových činů, které by měly být 
zákonem postihovány. Nově navržené skutkové podstaty přestupků nejsou 
dostatečně provázány s energetickým zákonem (použité nesprávné pojmosloví 
resp. pojmosloví, které zákon nijak nedefinuje ani nepoužívá, navíc tyto 
přestupky nejsou provázány s konkrétními ustanoveními zákona a v neposlední 
řadě nesystematicky postihují pouze fyzické osoby, přestože stejného 
přestupku se může dopustit i právnická osoba).  
Celá problematika přestupků by měla být komplexně a systematicky řešena 
novelou energetického zákona, která je v současnosti připravována v souladu s 
plánem legislativních prací a jejímž hlavním obsahem je problematika cenové 
regulace a správního trestání. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Skutková podstata 
pod písmenem k) byla upravena 
v souladu s vypořádáním 
připomínky Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 227.  
 

125.   část dvě 
stě 
devaten
áctá – 
změna 
zákona 
o 

bod 
8. 

SP ČR požaduje bod 8 z návrhu vypustit a tedy možnost upuštění od správního 
potrestání v zákoně ponechat. 
Odůvodnění:   
Důvodová zpráva odůvodňuje navrženou výjimku takto: „Vzhledem ke 
společenské závažnosti přestupků v oblasti podporovaných zdrojů energie 
nelze projednání věci před správním orgánem považovat za dostatečný nástroj 
vedoucí k nápravě pachatele a institut upuštění od uložení správního trestu 

AKCEPTOVÁNO 
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podpor
ovanýc
h 
zdrojíc
h 
energie 

podle § 43 odst. 2 sněmovního tisku 555 se v případě přestupků v oblasti 
podpory výroby elektřiny a tepla nepoužije.“. 
Toto tvrzení není výstižné, protože porušení zákona č. 165/2012 Sb. jsou 
různého charakteru a společenské závažnosti. V praxi se členové SP ČR 
setkávají s případy velice nejasnými až spornými, v nichž mnohdy ani není z 
legislativy zřejmé, jak se má správně postupovat (např. prováděcí právní 
předpis není jednoznačný či prováděcí právní úprava zcela chybí). V takových 
případech se pak jeví jako vhodné připustit možnost rozhodnout o upuštění od 
uložení trestu v případě, že přestupek má minimální společenskou závažnost. V 
rámci řízení, která mohou být a mnohdy jsou velice složitá, je důležité 
zachovat oprávnění orgánu státní správy posoudit závažnost daného jednání a 
podle toho v rámci správního uvážení rozhodnout o trestu, včetně upuštění od 
jeho uložení. 

126.  Hospodářská 
komora ČR 

část 
jedenác
tá – 
změna 
zákona 
o 
cenách 

bod 
3. (§ 
16 
odst. 
4 
písm
. b) a 
c) 

Navrhujeme dotčená písmena upravit následovně: 

„(4) Za přestupek lze uložit pokutu  

4. a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i), 
odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo c),  

5. b)  ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, 
jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho 
posledních 3 let, nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného 
majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b),  

6. c)  do 10 000 000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového 
prospěchu nelze zjistit nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl, 
jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) 
nebo odstavce 2 písm. b).“. 

Odůvodnění:   

Je zřejmé, že záměrem zákonodárce je zajistit, aby měla sankce návaznost na 
nepřiměřenost majetkového prospěchu. V případě, že je záměrem stanovit limit 
sankce, pak by logicky měl být vztažen na horní hranici sankce, nikoliv na 
dolní hranici, jak je činěno v tomto případě. Není „výchovné“, aby v případě 
přestupku, u něhož je prospěch velmi malý, mohl být subjekt sankcionován až 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Úprava vychází ze  stávajícího 
právního stavu.  
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řádově vyššími sankcemi, zatímco v případě závažných činů je limit 
jednoznačně stanoven na 5ti-násobek. 

V případě písm. c) jsme toho názoru, že sankcionovat subjekt, kterému 
nevznikl prospěch, navíc takto vysokou sankcí, je nepřiměřené a nelogické.  

127.   část 
čtyřicát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
silniční 
dopravě 

bod 
14. 
(§ 36 
odst. 
2) 

Navrhujeme dotčené ustanovení přepracovat následovně: 
 
„(2) Právnická a podnikající fyzická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže 
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení 
právní povinnosti zabránila.“ 
 
Odůvodnění: 
Návrh využívá objektivní odpovědnost, což je ale v mnoha případech 
nepřiměřené tvrdé. Proto je žádoucí, obdobně jako v jiných zákonech, aby tato 
tvrdost mohla být v konkrétním případě vzhledem k okolnostem věci zmírněna 
a podnikající fyzické osoby a osoby právnické měly možnost se odpovědnosti 
zprostit (tzv. liberovat). Liberace nastává, pokud se podnikateli či právnické 
osobě podaří prokázat, že vynaložili veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, 
aby porušení právní povinnosti zabránili. Co lze považovat za „veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat“, je třeba hodnotit případ od případu. Je zde dána 
široká možnost správního uvážení pro správní orgány, jakou snahu uznají za 
veškeré úsilí a jakou nikoli. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Ustanovení představuje 
odchylku od obecné úpravy 
(návrh zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich 
upravuje v § 21 možnost 
liberace), která je odůvodněna 
specifiky přestupků v silniční 
dopravě.  

128.   část sto 
sedmá – 
změna 
energeti
ckého 
zákona 

bod 
4 (§ 
90 
odst. 
2) 

Navrhujeme zcela vypustit bod 4. 
 
Odůvodnění:   
Předložené návrhy nevystihují podstatu skutkových činů, které by měly být 
zákonem postihovány. Nově navržené skutkové podstaty přestupků nejsou 
dostatečně provázány s energetickým zákonem (použité nesprávné pojmosloví 
resp. pojmosloví, které zákon nijak nedefinuje ani nepoužívá, navíc tyto 
přestupky nejsou provázány s konkrétními ustanoveními zákona a v neposlední 
řadě nesystematicky postihují pouze fyzické osoby, přestože stejného 
přestupku se může dopustit i právnická osoba).  
Celá problematika přestupků by měla být komplexně a systematicky řešena 
novelou energetického zákona, která je v současnosti připravována v souladu s 
plánem legislativních prací a jejímž hlavním obsahem je problematika cenové 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Skutková podstat pod písmenem 
k) byla upravena v souladu 
s vypořádáním připomínky 
Ministerstva průmyslu 
a obchodu č. 227. 
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regulace a správního trestání. 
129.   část sto 

patnáct
á – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
hosp. 
soutěže 

 Navrhujeme tuto část vypustit a ponechat stávající znění. 
Pokud by k úpravě mělo i přeci dojít, nemělo by se tak dít v rozporu s 
nastavením českého právního řádu a odpovídajícího evropského rámce. Z 
tohoto důvodu navrhujeme přeformulovat bod 8., za ustanovení § 22c se 
vkládá nový § 23: 

„§ 23 
Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby 
(1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 5 let. 
(2) Promlčecí doba v případě porušení ustanovení § 21f odst. 2 písm. e), 
podle § 22 odst. 1 písm. a) a g) až i) a podle § 22aa písm. a) a d) až f) tohoto 
zákona činí 1 rok. 
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou je ve věci vedeno 
soudní řízení správní.  
(4) Promlčecí doba se přerušuje 
a) oznámením o zahájení řízení o přestupku, 
b) vydáním sdělení výhrad, 
c) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným, 
d) okamžikem předání věci Komisí nebo orgánem pro hospodářskou 
soutěž členského státu Úřadu. 
 Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová. 
 Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne 
nejpozději uplynutím 10 let od jeho spáchání. V případech uvedených v odst. 2 
odpovědnost za porušení ustanovení tohoto zákona zanikne nejpozději 
uplynutím 2 let. Tato doba se prodlužuje o dobu podle odstavce 2.“ 
 
Odůvodnění: 
V důsledku případného přijetí navrženého znění by došlo k neodůvodněnému a 
zcela nepřiměřenému prodloužení promlčecí lhůty za přestupky spáchané 
podle zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů v znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“) na dobu až 
15 let.  
Takto dlouhá promlčecí doba nemá oporu ani ve srovnatelných situacích v 
rámci českého práva, ani práva evropského. Například podle článku 25 
Nařízení Rady č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Bylo upraveno podle návrhu 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (a to i v zákoně 
o významné tržní síle). Pro 
méně závažné delikty byla 
stanovena kratší promlčecí doba. 
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hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy se pravomoci 
Komise v závažnějších případech promlčují po 5 letech a promlčení nastane 
nejpozději dnem, kdy uplynula doba rovnající se dvounásobku promlčecí lhůty, 
aniž by Komise uložila pokutu nebo penále. Jedná se tedy o maximální dobu 
10 let. I pokud by byla zvolena úprava obdobná promlčení pravomoci Komise, 
představovalo by to v mnohých případech prodloužení stávající promlčecí 
doby o dvojnásobek. 
Promlčecí doba upravena není v návrhu přiměřená ani ve srovnání s 
promlčením trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 
upraveného v § 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Trestní zákoník“), který postihuje také uzavření 
dohody o určení ceny, dohody o rozdělení trhu, nebo jiné dohody narušující 
hospodářskou soutěž v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu 
hospodářské soutěže mezi konkurenty (uzavření kartelové dohody). Zánik 
trestní odpovědnosti za spáchání tohoto trestného činu, v případě nejzávažnější 
formy jeho spáchání, nastane uplynutím promlčecí doby 10 let. Je nutno 
připomenout, že z pohledu závažnosti jednání Trestní zákoník postihuje trestné 
činy, které oproti přestupkům, představují jednání pachatele, vykazující vyšší 
stupeň společenské nebezpečnosti. 
Současně návrh nerozlišuje promlčecí dobu pro méně závažné delikty, které 
ZOHS v stávajícím znění označuje jako přestupky, a pro správní delikty. V 
souvislosti se změnou pojmu správní delikt na pojem přestupek a zavedením 
promlčecí doby, tak jak je upravená v Návrhu zákona, se zavádí stejně dlouhá 
(a o to více nepřiměřená) promlčecí doba i pro tyto méně závažné delikty. 
V neposlední řadě, podle návrh se nemá, oproti obecné úpravě, relevantní pro 
všechny přestupky - do navrhované promlčecí doby, nově započítávat ani doba 
řízení vedeného „v souvislosti s řízením ve věci před soudem ve správním 
soudnictví a před Ústavním soudem“. Taková právní úprava bude nepochybně 
značně odrazovat soutěžitele například od podávání žalob proti nezákonnému 
zásahu podle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v znění 
pozdějších předpisů, čím se podstatně sníží míra jeho ochrany. Stejná 
argumentace platí i pro nezapočítávání doby řízení před Ústavním soudem. Pro 
tento výjimečný postup neexistuje paralela v českém ani evropském právním 
řádu. Navíc „související“ řízení je zcela neurčitý pojem. 
Nedomníváme se, že jakákoli úprava prodloužení stávajících promlčecích dob 
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je nezbytná. Ani v odůvodnění nejsou relevantní důvodu uvedeny. 
130.    bod 

5. (§ 
22b) 

Navrhujeme na konci odst. 1 doplnit větu: 
 
 „Úřad přihlédne jako na polehčující okolnost i na to, že odškodnění za 
způsobenou škodu bylo právnickou osobou nebo orgánem veřejné správy 
vyplaceno v rámci smírného narovnání před tím, než vydal rozhodnutí o 
uložení pokuty.“ 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona nepřímo novelizuje ZOHS i přeformulováním jeho stávajícího 
ustanovení § 22b, které upravuje okolnosti, na které orgán veřejné správy 
přihlíží při určení výměry pokuty. Pokud již je tedy zvolena taková novelizace 
ZOHS, bylo by vhodné zohlednit i nutnou explicitní transpozici článku 18. 
odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. 
listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody 
podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských 
států a Evropské unie o hospodářské soutěži, která výslovně uvádí, že orgán 
pro hospodářskou soutěž může posoudit to, že bylo odškodnění vyplaceno v 
rámci smírného narovnání před tím, než vydal rozhodnutí o uložení pokuty, 
jako polehčující okolnost.    

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Stávající § 22b zákona 
o ochraně hospodářské soutěže 
má kritéria pro ukládání pokut 
upravena v odst. 2. Ve znění 
§ 22b návrhu jsou tato kritéria 
beze změny přesunuta do odst. 
1. Poukazujeme na formulaci 
stávajícího znění – „Dále se 
přihlédne k jednání právnické 
osoby nebo orgánu veřejné 
správy v průběhu řízení před 
Úřadem a jejich snaze odstranit 
škodlivé následky přestupku“. Je 
to jednak formulace Úřad 
„přihlédne“, zatímco Směrnice 
uvádí „může posoudit.“; dále je 
(stávající) formulace širší, nežli 
uvádí Směrnice - zahrnuje nejen 
zohlednění vyplacení škody 
v rámci polehčujících okolností; 
zahrnuje zohlednění i jen 
částečného odstranění škody 
a rovněž i má i širší vymezení, 
kdy Úřad zohlední i snahu 
odstranění nejrůznějších dalších 
následků protisoutěžního 
přestupku, nejrůznějších 
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vytvořených bariéry soutěže 
apod.  
 
 

131.   část dvě 
stě 
devaten
áctá – 
změna 
zákona 
o 
podpor
ovanýc
h 
zdrojíc
h 
energie 

bod 
8 (§ 
50) 

Navrhujeme bod 8 zcela vypustit. 
 
Odůvodnění:   
Nelze souhlasit s navrženou úpravou ani odůvodněním této úpravy v důvodové 
zprávě, které zní: „Vzhledem ke společenské závažnosti přestupků v oblasti 
podporovaných zdrojů energie nelze projednání věci před správním orgánem 
považovat za dostatečný nástroj vedoucí k nápravě pachatele a institut upuštění 
od uložení správního trestu podle § 43 odst. 2 sněmovního tisku 555 se v 
případě přestupků v oblasti podpory výroby elektřiny a tepla nepoužije.“ 
 
Přestupky podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou různého 
charakteru a společenské závažnosti. Výše uvedené tvrzení tedy není pravdou. 
V praxi se často setkáváme s případy velice nejasnými až spornými, kdy ani 
není z legislativy zřejmé, jak se má správně postupovat (např. není 
jednoznačný prováděcí právní předpis či prováděcí právní úprava zcela chybí). 
V takových případech je pak nasnadě připustit možnost rozhodnout o upuštění 
od trestu v případě, že přestupek má minimální společenskou závažnost. V 
rámci řízení, která mohou být a mnohdy jsou velice složitá, je důležité 
zachovat, aby orgán státní správy měl na základě správního uvážení vždy 
možnost posoudit společenskou nebezpečnost a podle toho rozhodnout o trestu. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

132.  Energetický 
regulační 
úřad 

část sto 
sedmá – 
změna 
energeti
ckého 
zákona 

§ 
91d 

Žádáme speciální úpravu promlčecí doby v energetickém zákoně. Navrhujeme 
minimálně úpravu, která je navrhována v zákoně č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie (část dvěstě devatenáctá), navrhujeme tedy 
zrušit novelizační body 12 až 14 a nově uvést novelizační bod 12 takto: 
 
„12. § 91d včetně nadpisu zní: 

„§ 91d 
Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Promlčecí doba činí 3 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost 
za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Délka promlčecích dob musí 
odpovídat závažnosti přestupků. 
V daném případě postačí podle 
našeho názoru obecná úprava, 
podle které činí promlčecí doba 
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(2) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Energetický 
regulační úřad. .“.“. 
 
Odůvodnění: Jsme si vědomi skutečnosti, že za stávající právní úpravy by se 1 
roční promlčecí doba (§ 30 písm. a) návrhu zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich – sněmovní tisk č. 555) vztahovala pouze na 
omezenou skupinu přestupků (§ 90 odst. 2 písm. a), b), d) až h) EZ). Přesto ale 
mezi ně nyní patří rovněž přestupky (zejména proti Nařízení Remit, ale i 
neposkytnutí údajů z měřidel v případě společné dodávky tepelné energie, 
atd.), které jsou odborně složité, jedná se o věcně složitou problematiku, 
správnímu řízení obvykle předchází kontrola, a je tedy prakticky nemožné 
zahajovat správní řízení do 1 roku tak, aby došlo k prolongaci promlčecí doby 
na 3 roky. Fakticky by to tedy nutně vedlo k nepotrestání pachatele přestupku. 
S ohledem na to požadujeme minimálně výjimku v rozsahu, jak je nyní 
navrhována v zákoně o podporovaných zdrojích energie (část dvěstě 
devatenáctá), kde se rovněž (již v návrhu zákona) navrhuje speciální úprava 
promlčecí doby, a kde je dozorovým orgánem rovněž Energetický regulační 
úřad. 

3 roky, resp. 5 let v případě 
přestupků s horní hranicí pokuty 
alespoň 100 000 Kč. 
U přestupků s nižší horní hranicí 
pokuty nepovažujeme za nutné 
stanovit delší promlčecí dobu, 
než vyplývá z obecné úpravy (1, 
resp. 3 roky). 

133.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
21. 
(§ 
150 
odst. 
5) 

Nesouhlasíme s vložením ustanovení, které znemožňuje doručení příkazu fikcí. 
Požadujeme navrhované ustanovení § 150 odst. 5 (novelizační bod 21) vypustit 
bez náhrady. 
Odůvodnění: Navrhovaná významná změna se podle našeho názoru zcela 
vymyká účelu tohoto navrhovaného zákona. Domníváme se, že účelem tohoto 
„doprovodného“ zákona je zejména převod zbývajících skutkových podstat do 
zvláštních zákonů, sjednocení terminologie napříč jednotlivými zákony a 
revize společných ustanovení k přestupkům. Jednalo by se o zcela zásadní 
zásah do ustálené praxe, který nelze učinit bez předchozí odborné diskuse a 
všeobecného konsenzu. Důvodová zpráva sice odkazuje na názor „odborné 
veřejnosti“, není však patrno, koho tím míní, a podle našeho názoru naopak 
judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu shledala fikci 
doručení zákonným institutem, který je v souladu s ústavním pořádkem.  
Navrhovanou úpravou by došlo k podstatnému ztížení projednávání přestupků, 
domníváme se, že je vysoce pravděpodobné, že v takovém případě nebudou 
příkazy doručovány, dojde k zablokování správního řízení a správní orgány 
tedy tento institut přestanou využívat, a tedy ztratí zcela smysl. Navrhovaná 

AKCEPTOVÁNO 
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úprava je podle našeho názoru v rozporu se základní zásadou rychlosti a 
hospodárnosti řízení, neboť ve skutkově a právně  jednoduchých případech, pro 
které je institut příkazu určen, nebude tato forma zkráceného a tedy rychlého, 
hospodárného a efektivního postupu prakticky možná.  
Rovněž nelze souhlasit s argumentací důvodové zprávy, že v případě doručení 
příkazu fikcí jde o porušování práva na obhajobu. Domníváme se, že v souladu 
s judikaturou v této věci je třeba trvat na tom, že každý je povinen zajistit si 
přijímání písemností, správní řád k tomu dává dostatečné prostředky, jakož i 
ochranu proti neodůvodněné tvrdosti dopadů doručení fikcí. V této souvislosti 
odkazujeme např. na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1433/11 z 8. 
11.2011, kde se uvádí „Právní úprava doručování vychází ze zásady, že každý 
adresát je odpovědný za existenci reálné adresy, na které je povinen si zajistit 
přijímání písemností.“  
Dále např. Ústavní soud ve svém usnesení sp. zn. II. ÚS 2317/10, ze dne 30. 
9.2010 uvedl „Je věcí adresáta, a také jeho odpovědností vůči sobě samému, 
aby se pojistil proti doručování na adresu evidovanou v informačním systému 
evidence obyvatel tím, že uvede správnímu orgánu adresu pro doručování, o 
níž ví, že si zásilku zde bude moci převzít. Tím je eliminována možnost mařit 
výkon veřejné správy vyhýbáním se doručení písemností. Jde o legitimní tlak 
na adresáta, aby uváděl takovou adresu pro doručování, kam mu lze zásilku 
spolehlivě doručit. Každopádně nelze přisvědčit stěžovateli, že k tomu je proti 
své vůli státní mocí přinucen, a dokonce se v důsledku příslušné právní úpravy 
nemůže svobodně pohybovat či svobodně pobývat. Je věcí jeho rozhodnutí, 
zda bude ve vztahu k orgánům veřejné moci postupovat výše naznačeným 
způsobem či zda tak postupovat nebude; musí pak ovšem být připraven nést 
důsledky tohoto rozhodnutí.“ 

134.    bod 
23. 
(§ 
152) 

Požadujeme vztáhnout § 152 odst. 4 pouze k utajovaným skutečnostem, nebo 
změnu definice v § 17 odst. 3.  
Odůvodnění: v § 17 odst. 3 zjevně nejde pouze o utajované informace, ale i 
obchodní tajemství, vzhledem k tomu, že § 152 odst. 4 je vztažen na § 17 odst. 
3, tedy nejen utajované informace, ale rovněž obchodní tajemství, stává se 
takto taková situace pro Energetický regulační úřad potenciálně velmi 
problematickou, zejména pokud jde o projednávání rozkladů ve věcech 
rozhodování v návaznosti na cenové kontroly, kde jsou podkladem 
pochopitelně i dokumenty obsahující obchodní tajemství. Pak se však 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bylo zpřesněno 
následujícím způsobem: 
 
(4) Jestliže je při vyřizování 
rozkladu zapotřebí přezkoumat 
také písemnosti nebo záznamy 
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obáváme, že zřízení zvláštního senátu rozkladové komise ve smyslu § 152 
odst. 4, pokud má být obsazen většinou z externích odborníků, bude velmi 
obtížné. Požadavek na 2. stupeň prověrky by snad mohl být naplněn u 
zaměstnanců úřadu, resp. mohli by si danou prověrku dodělat, ale ne pokud je 
požadavek na většinu obsazení zvláštního senátu z externích pracovníků. Proto 
navrhujeme vztáhnout § 152 odst. 4 pouze k utajovaným skutečnostem anebo 
změnit definici § 17 odst. 3. Seznámení se s obchodním tajemstvím je ošetřeno 
povinností mlčenlivosti, což považujeme za dostatečné. 

obsahující utajované 
informace, které jsou 
za podmínek stanovených v § 17 
odst. 3 uchovávány odděleně 
mimo spis…. 

135.   část dvě 
stě 
devaten
áctá – 
změna 
zákona 
o 
podpor
ovanýc
h 
zdrojíc
h 
energie 

§ 51 
odst. 
1 

Požadujeme doplnit nový novelizační bod 9 ve znění: 
„9. V § 51 odst. 1 se slova „v souvislosti se spácháním správního deliktu podle 
tohoto zákona ze strany výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny 
elektřiny nebo výrobce tepla“ nahrazují slovy „, na kterou podle tohoto zákona 
neměl výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo 
výrobce tepla nárok“. 
V návaznosti na tuto změnu vypustit z novelizačního bodu 2 odkaz na § 51.  
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava má za cíl napravit chybu, ke které došlo v průběhu 
legislativního procesu projednávání zákona č. 131/2015 Sb., který mj. 
novelizoval právě zákon č. 165/2012 Sb. V současnosti jsou případy, kdy ze 
zákona nevzniká na podporu nárok, vyčleněna mimo správní delikty. 
Zamýšleným účelem § 51 při přípravě novely (zákon 131/2015 Sb.) bylo, aby 
byly tyto případy postižitelné právě prostřednictvím ustanovení § 51 a nikoliv 
prostřednictvím správního deliktu – viz zejména § 4 odst. 6, § 5 odst. 6, § 6 
odst. 4, § 24 odst. 6. V průběhu legislativního procesu však došlo k navázání 
neoprávněného čerpání na správní delikty, a z tohoto důvodu jsou v této chvíli 
případy, kdy výrobce čerpal podporu, aniž měl na ni nárok, nepostižitelná. 
Stejný účel má i úprava navrhovaná MPO v připomínce č. 7 k tomuto zákonu, 
kterou se navrhuje změna § 49 odst. 1 písm. k) a r), nicméně tyto navrhované 
úpravy řeší celý problém pouze částečně tím, že by byly doplněny některé nové 
přestupky (které ovšem nepokrývají celou škálu situací, kdy výrobce čerpal 
podporu bez nároku na ni). Za komplexnější a věcně správnější řešení 
považujeme naopak vypuštění navázání neoprávněného čerpání podle § 51 na 
správní delikty/přestupky tak, jak to bylo původně zamýšleno. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci 
s připomínkovým místem. 

136.  Český 
telekomunika

část sto 
šedesát

 Za bod 3 navrhujeme zařadit nový bod 4 tohoto znění: 
 

AKCEPTOVÁNO 
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ční úřad á sedmá 
– 
změna 
zákona 
o 
elektro
nických 
komuni
kacích 

4. V § 118 odst. 6 písmene e) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 
 
Dosavadní body 4 až 9 se označují jako body 5 až 10. 
 
Odůvodnění: 
Povinnost, jejíž porušení má být sankcionováno, je stanovena nikoliv v 
uvedeném § 80 odst. 3, ale v § 80 odst. 4, na nějž má správně ustanovení § 118 
odst. 6 písm. e) odkazovat. 

137.    bod 
8. 

Bod 8 navrhujeme v tomto znění: 
 
8.  V § 120 odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a 
slova „v prvním stupni“ se zrušují. 
 
Odůvodnění: 
Jde o uvedení do souladu s ustanovením § 37b odst. 1 navrhovaného 
změnového zákona o poštovních službách. 

AKCEPTOVÁNO  

138.     4) Za bod 10. navrhujeme zařadit bod 11 v tomto znění: 
 
     11. V § 120 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost 
za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná délka promlčecí doby odpovídá zvláštnosti právní úpravy 
elektronických komunikací i dopadům vyvolaným spácháním přestupků, 
zejména uvedeným v ustanovení § 118, pro trhy elektronických komunikací.  
V zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dochází k zániku 
odpovědnosti bez ohledu na běh promlčecích dob, jejich stavení a přerušení, 
nejpozději 5 let od spáchání přestupku. Není tak zohledněna doba soudního 
řízení správního, které trvá běžně na prvním stupni i 4 roky, včetně kasační 
stížnosti to tak může být i 5 let. Než by skončilo v některých případech 
příslušné řízení, byl by přestupek de iure i de facto nepostižitelný. 
Speciální úprava delších promlčecích dob, která je odlišná od obecné délky 
promlčecí doby stanovené v ustanovení § 30 zákona odpovědnosti za 

AKCEPTOVÁNO 
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přestupky a řízení o nich a speciální úprava zániku odpovědnosti za přestupek 
při přerušení promlčecí doby oproti úpravě ustanovení § 32 odst. 3 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je zakotvena v řadě změnových 
zákonů. Jde např. o změnu zákona o ochraně hospodářské soutěže, změnu 
zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti 
veřejné podpory či zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a 
potravinářských produktů a jejím zneužití. 
S těmito zákony je souměřitelný i zákon o elektronických komunikacích, a to 
především s ohledem na specifičnost a závažnost přestupků a také velké 
množství účastníků, kteří jsou potenciálním protiprávním jednáním 
poskytovatele služby elektronických komunikacích dotčeni. O tom také svědčí 
i pokuty ukládané podle zákona o elektronických komunikacích, které jsou 
srovnatelné nebo vyšší, než pokuty udělované podle výše citovaných zákonů. 

139.   část sto 
třicátá 
sedmá – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
spotřebi
tele 

 Navrhujeme dopracovat do tohoto zákona ustanovení umožňující správnímu 
orgánu uložit jako správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku.  
Tento správní trest navrhujeme ukládat zejména za přestupky, jejichž znakem 
je protiprávní jednání spočívající v klamavých nebo agresivních obchodních 
praktikách nebo závažných či opakovaných klamavých konáních. 
Dáváme na zvážení dvě alternativy. Buď zveřejnění rozhodnutí o přestupku 
ukládat jen pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb, které 
představují oblast veřejného zájmu, kde může být protiprávním jednáním 
ohroženo široké spektrum spotřebitelů, nebo stanovit uložení tohoto správního 
trestů napříč všemi oblastmi, v nichž působí subjekty mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů podle zákona o ochraně spotřebitele, a to v případě 
závažných přestupků, jejichž páchání může spotřebitele významným způsobem 
ohrozit. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na dlouhý vývoj poslední novely zákona o ochraně spotřebitele při 
jeho projednávání v Parlamentu ČR (č. 378/2015 Sb.) Český telekomunikační 
úřad teprve nyní získává první zkušenosti a informace z nové úpravy řešení 
spotřebitelských sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních 
služeb. Na tyto skutečnosti ČTÚ reaguje výše uvedenou připomínkou. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Otázku eventuálního zakotvení 
tohoto správního trestu je dle 
názoru Ministerstva průmyslu 
a obchodu, do jehož gesce spadá 
zákon o ochraně spotřebitele, 
nutno podrobit rozsáhlejší 
diskusi při některé z příštích 
novelizací se všemi dotčenými 
subjekty (zejména Českou 
obchodní inspekcí jako 
dozorovým orgánem). Tuto 
diskuzi podporuje Český 
telekomunikační úřad 
i Ministerstvo vnitra.  

140.  Státní úřad 
pro jadernou 

část dvě 
stě 

 V této části v § 178 odst. 4 požadujeme přeformulovat znění písm. c) na: 
„nezajistí shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s 

AKCEPTOVÁNO 
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bezpečnost čtyřicát
á šestá - 
změna 
atomov
ého 
zákona 

technickými požadavky podle § 57 odst. 1 nebo 2 nebo toto zajišťování 
nedokumentuje“. 
 
Odůvodnění: 
Zde bychom touto cestou poprosili o úpravu předmětného ustanovení, jelikož 
jsme identifikovali inkonzistenci v textu přestupků. Odkazuje se zde na 
porušení ustanovení § 57 odst. 1 až 3, ale odstavec třetí tohoto ustanovení 
obsahuje jen zmocňovací ustanovení pro vydání prováděcího právního 
předpisu. Sankcionovat toto zmocňovací ustanovení je tedy dle našeho názoru 
nesmyslné a navíc jej nikde jinde dále v textu přestupků do sankcí 
nezahrnujeme.  

141.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á šestá 
– 
změna 
atomov
ého 
zákona 

 V této části v § 182 odst. 4 požadujeme přeformulovat tento odstavec na: 
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení 
uvedeného v § 9 odst. 2 písm. f bod 3 a vyváží radionuklidový zdroj 1. nebo 2. 
kategorie zabezpečení, se dopustí přestupku tím, že vyveze radionuklidový 
zdroj v rozporu s § 92 odst. 2 nebo 3“. 
Odůvodnění: 
Zde bychom touto cestou poprosili o úpravu předmětného ustanovení, jelikož 
jsme identifikovali nepřesnost v textu přestupků. Odkazuje se zde na porušení 
ustanovení § 92, který obsahuje tři odstavce. První odstavec však stanoví 
povinnosti držitele povolení k dovozu a nikoliv vývozu, o kterém hovoří 
skutková podstata přestupku. Odstavec první je tudíž pokryt jinou skutkovou 
podstatou a bylo by tedy vhodné dané ustanovení upřesnit v souladu se zněním 
této připomínky a navázat jej tudíž toliko na porušení odstavce druhého a 
třetího.  

AKCEPTOVÁNO 

142.     V této části u skupinového nadpisu nad § 188 požadujeme přeformulovat znění 
tohoto nadpisu na: „Další přestupky fyzické, právnické a podnikající fyzické 
osoby“ 
 
Odůvodnění: 
Tato podoba skupinového nadpisu lépe vystihuje znění následujících 
ustanovení, protože ty obsahují jednak úpravu přestupků právnických a 
fyzických podnikajících osoba, ale v několika případech i přestupky fyzických 
osob (například § 188). 

AKCEPTOVÁNO 

143.     V této části v § 197 odst. 2 požadujeme za slova „koncovým uživatelem“ AKCEPTOVÁNO 
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doplnit slova „položky dvojího použití v jaderné oblasti“. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu zákona vypadlo toto sousloví, které jednoznačně vystihuje povinnost 
uvedenou v ustanovení § 171 a specifikuje, o jakého koncového uživatele se 
jedná (a nelze jej tak zaměnit například za koncového uživatele například 
jaderného materiálu). V současnosti navrhované ustanovení navíc na sebe 
správně jazykově nenavazuje a nedává tudíž smysl. 

144.   část sto 
třicátá 
pátá - 
změna 
zákona 
o 
některý
ch 
opatřen
ích 
souvisej
ících se 
zákaze
m 
bakteri
ologick
ých 
(biologi
ckých) 
a 
toxinov
ých 
zbraní 

 Během komunikace při tvorbě tohoto návrhu zákona s Ministerstvem vnitra 
jsme zmínili, že v současné době se na půdě našeho úřadu dokončují práce na 
vcelku rozsáhlé novele tohoto zákona, která by měla nabýt účinnosti někdy 
v polovině příštího roku. Navrhovanou úpravu tedy považujeme jen za jakési 
provizorní a preventivní řešení, než nabyde účinnosti námi zpracovávaná 
novela, která by měla novým moderním způsobem upravit i část zabývající se 
správním trestáním. V souvislosti s tímto však žádáme, aby i u této části, stejně 
jak je tomu i u dalších dvou předpisů v naší gesci (atomového zákona a zákona 
č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických 
zbraní), přibylo speciální ustanovení o promlčecí době. Toto ustanovení, které 
by mohlo být do návrhu zařazeno jako nový § 21 odst. 6, by tudíž znělo 
následovně: „Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, 
odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.“ 
 
Odůvodnění: 
Toto speciální ustanovení požadujeme zachovat z toho důvodu, že povaha a 
společenská nebezpečnost přestupků dle zákonů v naší gesci je zpravidla 
významná a závažnější a může mít dlouhodobé společenské dopady s možným 
výrazným zásahem do práv soukromých osob (jejich zdravotního stavu). 
Rovněž jejich následky, ale i přestupky samotné, se mohou projevit až se 
značným časovým odstupem po jejich spáchání. Praktické zkušenosti z kontrol 
také naznačují, že k odhalení protiprávního jednání dochází často až s 
několikaletým odstupem (v praxi se nezřídka porušení povinností projeví až po 
řadě let). Proto existuje veřejný zájem na stíhání přestupků i po relativně 
dlouhou dobu po jejich spáchání. Sjednocení s dikcí ostatních zákonů je pro 
náš úřad více než praktické i z toho důvodu, že delikty a charakter správních 
činností u zákazu biologických zbraní a chemických zbraní (dle zákona č. 

AKCEPTOVÁNO  
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19/1997 Sb.) jsou natolik obdobné, že rozdíly v promlčecích dobách by byly 
neodůvodněné a zaváděly by jistou formu nerovnosti. Asymetrie, co se týče 
promlčecí doby, by tak vedla k neodůvodněným rozdílům v oblasti správního 
dozoru a mohla tak narušit efektivnost nastoleného režimu.  

145.  Český báňský 
úřad 

část 
šestá – 
změna 
horního 
zákona 

bod 
2. 

V § 40a odst. 1 písm. b) navrhujeme za slova „zařízení sloužící k využívání 
nerostného bohatství nebo k provádění činnosti prováděné hornickým 
způsobem“ doplnit odkaz na poznámku pod čarou č. 27 a uvést poznámku pod 
čarou v tomto znění: „27) Např. vyhláška č. 22/1989, o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání 
nevyhrazených nerostů v podzemí, vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při 
činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, vyhláška č. 51/1989 Sb., 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a 
zušlechťování nerostů.“. 
Odůvodnění: 
Pojem zařízení není zákonem definován a aplikace tohoto ustanovení by mohla 
být obtížná. Požadavky na jednotlivá zařízení jsou podrobně upraveny ve 
vyhláškách ČBÚ, na které navrhujeme příkladmo odkázat. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Připomínka jde nad rámec 
hlavního předmětu a cíle 
doprovodného zákona.  
 
Úpravu navíc považujeme 
za nadbytečnou. Poznámky pod 
čarou nemají normativní 
charakter, vhodnější je 
normativní odkaz – k tomu srov. 
čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády.  

146.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

důvo
dová 
zprá
va, 
bod 
E. 

Žádáme o zhodnocení dopadů zavedení tzv. hybridní pošty – filozofie návrhu a 
ekonomické dopady jsou nejasné (není např. zřejmé, zda služba kontaktního 
místa bude zpoplatněna). 
 

AKCEPTOVÁNO  
 
Zhodnocení dopadů bylo 
doplněno do  důvodové zprávy 
(část E). Hybridní pošta bude 
novým způsobem doručování 
poskytovaným za úplatu 
kontaktními místy veřejné 
správy. Cena poskytované 
služby nebude regulována. Bude 
záležet na uvážení správního 
orgánu, zda pro něj tento způsob 
doručování bude ekonomicky 
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a organizačně výhodný. 
147.  Český úřad 

zeměměřičský 
a katastrální 

část 
čtyřicát
á pátá – 
změna 
zákona 
o 
zeměmě
řictví 

bod 
1. 

Požaduji bod 1 uvést v následujícím znění: 
„1. V § 15 odst. 3 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovy „Příslušný orgán státní 
správy uvedený v § 14 odst. 1“ a slova „porušení pořádku“ se nahrazují slovy 
„spáchání přestupku,“. 
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.“. 
 
Odůvodnění: 
Podle ustanovení § 14 odst. 1 uděluje Ministerstvo obrany úřední oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v ustanovení § 13 
odst. 1 písm. d). V současné právní úpravě však nemá Ministerstvo obrany 
možnost odejmout fyzické osobě úřední oprávnění, které jí udělilo, z důvodu 
spáchání závažného nebo opakovaného přestupku. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o požadavek nad rámec 
návrhu zákona. 
 

148.    bod 
8.  

Požaduji v § 17b v odstavcích 3 a 4 za slova „odstavce 1“ vložit slova „a 2“. 
 
Odůvodnění: 
Je třeba reagovat na skutečnost, že současný § 17b odstavec 1 je navrhovanou 
změnou rozdělen na dva samostatné odstavce, ve kterých jsou skutkové 
podstaty vymezeny zvlášť pro přestupky, kterých se může dopustit pouze 
osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti, a zvlášť pro přestupky, 
kterých se může dopustit pouze fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění. V  odstavcích 3 a 4, kde je stanovena výše možné pokuty za 
přestupek a speciální promlčecí doba, je však odkazováno pouze na přestupky 
podle odstavce 1. Je nezbytně nutné, aby se odstavce 3 a 4 týkaly i přestupků 
podle odstavce 2. 

AKCEPTOVÁNO 

149.    § 17c 
odst. 
1 

Požaduji za bod 8 vložit nový bod 9, který zní: 
„9. V § 17c odst. 1 se slova „porušením pořádku“ nahrazují slovy „spácháním 
přestupku“ a slova „porušení pořádku“ se nahrazují slovem „přestupek“.“. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že pojem „porušení pořádku“ byl jednotně v zákoně o 
zeměměřictví nahrazen pojmem „přestupek“, je třeba tuto terminologii 
zachovat i v ustanovení § 17c, kde by tento pojem nesystémově zůstal. 

AKCEPTOVÁNO 

150.  Úřad pro 
zahraniční 

část sto 
třicátá 

§ 45 
odst. 

Požadujeme § 45 odst. 4 doplnit následujícím způsobem: 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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styky a 
informace 

třetí – 
změna 
soudníh
o řádu 
správní
ho 

4 (4) Z nahlížení nelze vyloučit části spisu uvedené v odstavci 3, jimiž 
byl nebo bude prováděn důkaz soudem. Z nahlížení nelze dále vyloučit ani ty 
části spisu, do nichž měl účastník právo nahlížet v řízení před správním 
orgánem. Jde-li o část písemností nebo záznamů, která byla v řízení před 
správním orgánem uchovávána odděleně mimo spis a na níž se nevztahovala 
ustanovení o nahlížení do spisu, lze je poskytnout k nahlížení jen tehdy, pokud 
předseda senátu na základě stanoviska orgánu, který informace obsažené 
v těchto písemnostech nebo záznamech poskytl, rozhodne, že tím nemůže být 
vážně ohrožen nebo narušen veřejný pořádek nebo bezpečnost České 
republiky nebo činnost tohoto orgánu. 
 
 
Odůvodnění: 
Úřad pro zahraniční styky a informace je toho názoru, že v tak zásadní věci, 
jako je rozhodnutí o zpřístupnění utajovaných informací, a to ještě 
poskytnutých Policií České republiky a zpravodajskými službami, by měl 
zákon stanovit povinnost soudce opatřit si pro toto své rozhodnutí stanovisko 
orgánu, který tyto podklady správnímu orgánu poskytl. Toto stanovisko by pak 
zcela jasně deklarovalo, kterou část, případně které informace lze poskytnout, 
aniž by došlo k ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky nebo 
k ohrožení života a zdraví osob, jež se na zajištění potřebných informací 
jakýmkoliv způsobem podílely. 

Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci s Ministerstvem 
spravedlnosti a Úřadem pro 
zahraniční styky a informace. 
 
 
 

151.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

§ 17 
odst. 
3 

Požadujeme § 17 odst. 3 doplnit následujícím způsobem: 
 
(3) Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných 
informací, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost 
mlčenlivosti, se v případech stanovených zákonem část písemností nebo 
záznamů uchovává odděleně mimo spis. Odděleně mimo spis se vždy 
uchovávají písemnosti nebo záznamy obsahující utajované informace, které 
byly správnímu orgánu poskytnuty Policií České republiky nebo 
zpravodajskými službami. Na písemnosti nebo záznamy uchovávané odděleně 
mimo spis se ustanovení tohoto nebo jiného zákona o nahlížení do spisu 
nepoužijí. Na písemnosti a záznamy obsahující utajované informace, které byly 
poskytnuté správnímu orgánu Policií České republiky nebo zpravodajskými 
službami, se dále nepoužijí ustanovení tohoto nebo jiného zákona o 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Jedná se o kompromisní znění 
vyvažující ochranu utajovaných 
informací a právo účastníka 
řízení seznámit se s podklady. 
Do § 36 odst. 3 bylo doplněno, 
že správní orgán si před 
poskytnutím informací 
účastníkovi vyžádá stanovisko 
původce utajované informace. 
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seznamování účastníka s podklady pro rozhodnutí. 
Odůvodnění: 
Nově navrhovaná konstrukce, resp. směr, kterým se § 17 odst. 3 ubírá, je dle 
našeho názoru zcela správná. Novelizovaným § 36 odst. 3 je však princip 
uvedeného ustanovení de facto prolomen, když se připouští, že účastník řízení 
se s těmito podklady seznámí, byť pouze v podobě, která nezmaří účel jejich 
utajení, anebo se mu alespoň „v obecné rovině“ sdělí skutečnosti, které z těchto 
podkladů vyplývají. Obdobně je tomu tak i v případě obsahu odůvodnění 
rozhodnutí.  
Navrhovaná úprava ustanovení § 36 odst. 3 a také § 68 odst. 3 je velmi obecná 
a domníváme se, že ji rozličné správní úřady nebudou schopny v praxi správně 
a jednotně aplikovat. Správní úřady budou muset rovněž najít způsob, resp. 
„vybalancovat“ stav, kdy na jedné straně stojí oprávnění účastníka řízení 
seznámit se s utajovanými informacemi a na druhé straně zájem státu (Policie 
České republiky a zpravodajských služeb) nezmařit účel jejich utajení. Tato 
situace bezesporu povede ke stavu, kdy správní úřady nebudou poskytovat 
stejnou míru ochrany utajovaným informací.  
Úřad pro zahraniční styky a informace je toho názoru, že obecným kritériem 
(standardem) platným pro všechna správní řízení by měla být v případě 
nakládání s utajovanými informacemi, které nejsou součástí spisu, a o to více v 
případě utajovaných informací od Policie České republiky a zpravodajských 
služeb, úprava obsažená v § 122 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, aplikovaná v praxi v 
souladu s ustálenou judikaturou. 

152.  Národní 
bezpečnostní 
úřad 

obecně  K novelizaci správního řádu a soudního řádu správního navržené s ohledem na 
ochranu informačních zdrojů Policie České republiky a zpravodajských služeb, 
jejichž výstupy slouží jako podklady pro vydání správního rozhodnutí a jsou 
využívány v rámci soudního přezkumu správních rozhodnutí. 
 
Obecně: 
 
Reálnost požadavků na posuzování následků poskytnutí informací k nahlížení 
předsedou senátu (vážné ohrožení nebo narušení veřejného pořádku, 
bezpečnosti České republiky nebo činnosti orgánu, který informace poskytl) 
nebo určení podoby pro seznámení s podklady, která nezmaří účel jejich 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Úprava bude doplněna 
o povinnost vyžádat si 
stanovisko původce utajované 
informace (obdobně jako 
v soudním řádu správním). 
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utajení, v případě jejich vyloučení z nahlížení oprávněnou úřední osobou, bez 
předchozího stanoviska původce utajovaných informací nebo podkladů, který 
jediný má znalosti o účelu jejich utajení nebo dopadech jejich zpřístupnění na 
bezpečnostní zájmy České republiky, je těžko představitelná. 

153.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
1., 6., 
9., 
23. 

K bodu 1, 6, 9 a 23 – slova „mimo spis“ nahradit slovy „mimo neutajovanou 
část spisu“. 
K bodu 1 větě třetí – slova „Policií České republiky“ nahradit slovy 
„policejními orgány“. 
  
Odůvodnění: 
 
Podle správního řádu (§ 17 odst. 1) musí být všechny dokumenty k věci 
uloženy ve spisu. V případě námi navrhované úpravy jsou všechny utajované 
dokumenty součástí spisu uložené v  jedné nebo více utajovaných částech 
spisu. Utajované informace navíc podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů, požívají jednotný systém ochrany bez ohledu na původce utajované 
informace, u kterého vznikla. Proto obecná úprava spisu provedená správním 
řádem by měla tento jednotný systém ochrany zajistit pro všechny utajované 
informace, které jsou vedeny v rámci správního řízení. Předkladatel navíc 
navrhuje postup, který je odlišný od dosavadní praxe – vést utajovanou 
písemnost odděleně mimo správní spis, přičemž toto vedení znamená novou 
administrativně byrokratickou zátěž, aniž by byla tato zátěž zhodnocena podle 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace v části Předpokládaný 
hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy. 
 
Pokud mají být zavedeny různé způsoby uchovávání utajovaných informací 
popsané v důvodové zprávě, potom návrh novely zákona musí upravovat, kdo 
bude o těchto různých způsobech uchovávání utajovaných informací 
rozhodovat. Dále je nutné upozornit na skutečnost, že utajované informace 
poskytnuté od jiných subjektů, než je Policie České republiky nebo 
zpravodajská služba, mohou také obsahovat informace od těchto subjektů, aniž 
by jim byla poskytnuta rovnocenná ochrana. 
 
 Vedle již uvedených dvou subjektů existují další orgány, které mohou 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Uchovávání mimo spis funguje 
již dnes (viz stávající znění § 17 
odst. 3, nebo úpravu v § 22 
odst. 3 zákona o státním 
občanství České republiky). 
 
Správní řád nezná pojem 
policejní orgány 
a nepovažujeme ani vhodné 
tento pojem zavádět.  
 
Úprava reflektuje úkol uložený 
vládou, jehož cílem bylo zvýšit 
ochranu informačních zdrojů 
Policie ČR a zpravodajských 
služeb. Utajované informace 
poskytnuté ostatními subjekty 
budou podléhat stávajícímu 
režimu nakládání s utajovanými 
informacemi ve správním řízení. 
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nakládat s utajovanými informacemi, a které mají vztah k operativně pátrací 
činnosti. Tyto bezpečnostní a policejní orgány mohou rovněž poskytovat 
správnímu orgánu utajované informace – jedná se např. o příslušníky Celní 
správy České republiky, Vojenské policie nebo Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. 
 
V této souvislosti je nezbytné upravit i znění důvodové zprávy k části sto 
šedesáté čtvrté. 

154.    bod 
23. 

K bodu 23 větě druhé – slova „ pro stupeň utajení Důvěrné nebo pro stupeň 
vyšší“ nahradit slovy „pro stupeň utajení přezkoumávaných utajovaných 
písemností nebo záznamů, nebo pro stupeň utajení vyšší, a předem poučen 
předsedou zvláštního senátu rozkladové komise podle zákona upravujícího 
ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost“. 
 
K bodu 23 – za větu druhou se vkládají věty: „Písemný záznam o poučení zašle 
správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu 
úřadu. Postup podle věty druhé a třetí se neuplatní, prokáže-li se člen 
zvláštního senátu rozkladové komise poučením provedeným podle zákona 
upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.“. 
 
Odůvodnění: 
 
Jednou z podmínek přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně 
utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné je její platné osvědčení fyzické osoby 
příslušného stupně utajení a její poučení. Obdobná právní úprava poučení je 
přijata v trestním řízení, kde se osvědčila, a není žádný důvod tuto praxi měnit 
správním řádem. Navíc, postupem navrhovaným předkladatelem by mohlo 
dojít k neoprávněnému přístupu k utajované informaci, pokud by člen 
rozkladové komise byl sice držitelem příslušného osvědčení, ale nebyl poučen.  
  

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 

155.   část dvě 
stě 
třicátá 
čtvrtá – 
změna 

bod 
1. a 
2. 

Novelizační body 1 a 2 znění: 
 
1. V § 22 odst. 2 písm. e) zní: 
„e) ukládá sankce za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem,“. 
 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
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zákona 
o 
kyberne
tické 
bezpečn
osti 

2. V  nadpisu hlavy V  se slova „SPRÁVNÍ DELIKTY“ nahrazují slovem 
„PŘESTUPKY“. 
 
Dosavadní novelizační body 1 až 5 se označují jako novelizační body 3 až 7. 

 
AKCEPTOVÁNO JINAK 
Uvede se „v části první nadpisu 
hlavy V …“., neboť zákon je 
členěn na části a ty jsou členěny 
dále na hlavy.  

156.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

část 
první  - 
změna 
trestníh
o řádu 

úvod
ní 
věta 

Upozorňujeme, že v úvodní větě uvedené části je nutné promítnou poslední 
změny trestního řádu. Požadujeme proto v úvodní větě nahradit slova „zákona 
č…/2016 Sb. (sněmovní tisk 458), zákona č. …/2016 Sb. (sněmovní tisk 503)“ 
slovy „zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb.“. 
 
Nad rámec uvedené připomínky dále upozorňujeme, že Parlament ČR v 
současné době projednává návrhy dalších zákonů, kterými se mění trestní řád 
(např. sněmovní tisk č. 753), jež bude třeba v konečném znění úvodní věty 
nutné taktéž zohlednit. 

AKCEPTOVÁNO 

157.   část sto 
třicátá 
třetí – 
změna 
soudníh
o řádu 
správní
ho 

obec
ně 

Ministerstvo spravedlnosti zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem na 
změnu soudního řádu správního. Konstatujeme, že úprava, jež má být 
předmětem uvedené změny, nikterak nesouvisí s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pročež neshledáváme za vhodné, 
aby byla obsažena v právě předkládaném návrhu zákona. Upozorňujeme 
přitom, že předložený návrh nelze považovat za vhodný ani z věcného 
hlediska.  
Ve vztahu ke změně § 45 upozorňujeme, že se změna, předvídaná v odstavcích 
3 a 4, žádným způsobem nepromítá do odstavců 5 až 7 téhož paragrafu. Ke 
změně učiněné v § 49 pak konstatujeme, že jakkoliv se může jevit nové 
ustanovení na první pohled jasným, jeho praktická aplikace může být spojena s 
obtížemi., když kupříkladu mohou nastat situace, kdy informace budou 
projednány v anonymizované podobě, v agregované formě, s vypuštěním 
citlivých utajovaných souvztažností atp., kdy intenzita potřeby jejich ochrany 
může být výrazně nižší a důvod pro vyloučení citelně oslaben. Zájem účastníka 
na tom, aby se seznámil s podklady, na jejichž základě bude soud rozhodovat o 
jeho právech, tu naopak může výrazně převážit. Jiná problematická situace 
může nastat, pokud některým osobám budou tyto „informace již známy“, 
nicméně takovéto osoby se s nimi dříve seznámily právě ve zkrácené podobě, 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Vláda usnesením ze dne 
13. května 2015 č. 345 uložila 
ministrovi vnitra a ministrovi 
spravedlnosti předložit vládě 
do 31. března 2016 návrh 
zákona, kterým se mění správní 
řád a soudní řád správní, 
zejména s ohledem na ochranu 
informačních zdrojů Policie 
České republiky 
a zpravodajských služeb, jejichž 
výstupy slouží jako podklady 
pro vydání správního rozhodnutí 
a jsou využívány i v rámci 
soudního přezkumu správních 
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zatímco u soudu by měly být projednány v podobě nekrácené, 
neanonymizované, s uvedením konkrétních zdrojů atd. Je pochopitelné, že v 
těchto případech, kdy dochází ke střetu práva účastníka na vyjádření ke 
skutečnostem, na jejichž podkladě má být o jeho právech rozhodnuto, s právy 
na ochranu nejvlastnějších zájmů třetích osob, jakož i vitálních zájmů státu 
samotného, je velmi obtížné nalézt přiléhavou zákonnou formulaci. Primárně je 
ovšem třeba vyjít z toho, že je v těchto případech nejlepší ponechat konečné 
rozhodnutí v rukou předsedy senátu. Navíc je třeba upozornit, že jakákoliv 
paušální řešení by mohlo být považováno za rozporné s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva [viz vývoj ve VB v této věci, zejména 
rozhodnutí ESLP Chahal v. United Kingdom, App. No. 22414/93, 23 Eur. H.R. 
Rep. 413 (1996)]. 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti požadujeme část sto třicátou třetí z 
návrhu zákona bez náhrady vypustit. 

rozhodnutí (vizte bod II/3 
zmíněného usnesení). Tento 
úkol byl zrušen na žádost 
ministra vnitra s tím, že úprava 
bude obsažena v doprovodném 
zákoně, který bude připraven 
v souvislosti s novým zákonem 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich. Proto byla 
úprava zahrnuta do nyní 
předkládaného zákona. 
 
Ustanovení § 45 bylo upraveno 
ve spolupráci s Ministerstvem 
spravedlnosti a Úřadem pro 
zahraniční styky a informace. 

158.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

 Vyslovujeme zásadní nesouhlas s tím, aby v rámci změnového zákona 
souvisejícího s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich byly obsaženy zásadní změny správního řádu, jež s přijetím daného 
zákona nikterak nesouvisí. Konstatujeme přitom, že jak institut seznamování se 
účastníka se spisem, tak institut příkazu může působit zásadní dopady na 
procesní řízení a tím i do sféry práv účastníků řízení. Požadujeme proto část 
novelizující správní řád z návrhu bez náhrady vypustit. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Úprava seznamování se 
účastníka se spisem souvisí 
s ochranou informačních zdrojů 
Policie České republiky 
a zpravodajských služeb, jejichž 
výstupy slouží jako podklady 
pro vydání správního rozhodnutí 
a jsou využívány i v rámci 
soudního přezkumu správních 
rozhodnutí. Plní se tím tedy úkol 
uložený vládou. 
 
Fikce doručení příkazem nebude 
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vyloučena, tato část tedy byla 
vypuštěna.  
 
Na ostatních změnách správního 
řádu jako věcný gestor tohoto 
právního předpisu trváme. 
Některé změny jsou vyvolány 
potřebami praxe a navíc přímo 
souvisejí s novou právní 
úpravou řízení o přestupku, 
navíc řada z těchto změn byla 
diskutována /resp. požadována/ 
v rámci vnějšího 
připomínkového řízení k návrhu 
zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, kde 
jsme mnohým připomínkovým 
místům danou úpravu správního 
řádu přislíbili.  

159.   část sto 
osmdes
átá 
čtvrtá – 
změna 
zákona 
o 
insolven
čních 
správcí
ch 

 S ohledem na předpokládanou změnu zákona o insolvenčních správcích 
vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony (sněmovní tisk č. 785), požadujeme nahradit navržené 
novelizační body předmětné části následujícím způsobem: 

„ČÁST STO OSMDESÁTÁ ĆTVRTÁ 

Změna zákona o insolvenčních správcích 

Čl. CLXXXV 

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 
108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 
41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Sněmovní tisk 785 byl 
zohledněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAFCS1)



 117  

420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona  
č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. ……/2016 Sb., se mění 
takto:  

1. Nadpis § 36b zní:  

„Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob“. 

2. V § 36b odst. 1, 2 a 3 úvodních částech ustanovení se slova „správního 
deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.  

3. V § 36b odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt“ 
nahrazují slovem „přestupek“.  

4. V § 36b odst. 4 písm. a) až f) se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy 
„lze uložit pokutu“.  

5. V § 36b odst. 4 písm. d) a f) se slovo „sankce“ nahrazuje slovem 
„sankci“. 

6. V § 36b se odstavec 5 zrušuje. 

7. § 36c zní:  

„§ 36c 

(1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává 
ministerstvo. 

(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle daňového řádu.“.“ 

160.   změna 
insolven
čního 
zákona 

 S ohledem na připravovanou změnu insolvenčního zákona shora uvedeným 
vládním návrhem zákona (sněmovní tisk č. 785), požadujeme doplnit návrh 
zákona o následující změnu insolvenčního zákona: 

„ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ 

Změna insolvenčního zákona 

AKCEPTOVÁNO 
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Čl. CLXXX 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 
296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 
458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 
Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., 
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 
zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č.  399/2012 Sb., 
zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., 
zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. ……/2016 Sb., se 
mění takto:  

1. V § 418h odst. 2 písm. f) se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

2. V § 418h odst. 2 písm. f) se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

3. V § 418h odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ 
nahrazují slovem „přestupku“. 

4. V § 418h odst. 3 písm. a) až c) a závěrečné části ustanovení se slova 
„správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

5. V § 418h odst. 4 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

6. Nadpis § 418j zní:  

„Přestupky právnických osob“. 

7. V § 418j odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ 
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nahrazují slovem „přestupku“. 

8. V § 418j odst. 2 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

9. V § 418j odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt“ 
nahrazují slovem „přestupek“. 

10. V § 418j odst. 3 písm. a) až c) se slova „se uloží pokuta“ nahrazují 
slovy „lze uložit pokutu“. 

11. V § 418j odst. 3 písm. a) se slovo „sankce“ nahrazuje slovem 
„sankci“. 

12. V nadpisu § 418k se za slovo „Přestupky“ doplňují slova „fyzických 
osob“. 

13. V § 418l se odstavce 1 až 3 zrušují. 

 Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.“ 

Zároveň si dovolujeme upozornit na nutnost v návaznosti na uvedenou změnu 
přečíslovat stávající návrh zákona.  
 

161.  Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

část dvě 
stě 
čtyřicát
á 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
zadává
ní 
veřejný
ch 

obec
ně 

Požadujeme upřesnit materiální a formální stránku znaků přestupku. U 
přestupků týkajících se splnění uveřejňovacích povinností podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nebo přestupků týkajících se 
nedostatků zadávací dokumentace nelze přesně zjistit, které subjekty byly 
konkrétně poškozeny. Neměla by být vytvořena situace, kdy tato pochybení 
nebude možné postihnout pokutou. 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Bylo doplněno ustanovení, 
které zní: „Má se za to, že čin, 
který vykazuje formální znaky 
přestupku podle tohoto zákona, 
je společensky škodlivý.“. 
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zakázká
ch 

162.    bod 
1. (§ 
248 
odst. 
3) 

V § 248 odst. 3 požadujeme nad rámec navrhovaných změn nahradit slovo 
„sankce“ slovem „pokuty“.  
Odůvodnění: Za přestupky podle ZZVZ může Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže udělit pouze pokuty. 

AKCEPTOVÁNO  

163.    bod 
6. (§ 
268 
odst. 
3) 

Požadujeme nahradit slova „správní delikt“ slovem „přestupek“ také v § 268 
odst. 3 písm. c) ZZVZ. Odůvodnění: Tuto změnu požadujeme z důvodu 
sjednocení používané terminologie ZZVZ a navrhovaného zákona, kdy 
předmětná úprava z bodu 6 byla pravděpodobně ze strany předkladatele pouze 
opominuta. 

AKCEPTOVÁNO 

164.    bod 
7. (§ 
270) 

Požadujeme v navrhovaném znění § 270 ZZVZ vložit nový odstavec 7, 
stávající odstavec 7 označit jako odstavec 8 a jeho znění upravit následujícím 
způsobem:  

„§ 270 
Společná ustanovení k přestupkům zadavatele 

 
(7) Oznámení orgánu Policie České republiky, Vojenské policie nebo 
jiného správního orgánu dle § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky 
přijatá Úřadem, se pokládají za podněty k zahájení správního řízení z 
moci úřední. 
 
(7)(8) Na přestupky postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 
odst. 1, § 15 až 17, § 19, § 24 až 278, § 32 odst. 3, § 35 písm. a), c) až de), § 38 
písm. e), § 42, § 43, § 51 písm. b), § 53, § 54, § 59, § 68, § 70, § 71, § 76 odst. 
1 písm. k), § 76 odst. 5 písm. a), § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věta první, § 87, 
§ 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 1 písm. d), g) a h), § 94, § 95 odst. 2 a § 96 
odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
nepoužijí.“. 
 
Odůvodnění: Navrhujeme úpravu formulace ustanovení § 270 ve výše 
uvedeném znění tak, aby odpovídal koncepci ochrany proti nesprávnému 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
Byl vyloučen § 76 zákona 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich. 
Doplnění odstavce 7 by bylo 
nadbytečné. V důvodové zprávě 
bude uvedeno, že  oznámení 
o přestupku se považuje 
za podnět k zahájení řízení 
z moci úřední podle § 42 
správního řádu. 
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postupu zadavatele, jak je uvedena v ZZVZ.  
165.  Ministerstvo 

kultury 
část sto 
osmnác
tá – 
změna 
zákona 
o 
provozo
vání 
rozhlas
ového a 
televizn
ího 
vysílání 

bod 
6. (§ 
60 
odst. 
4 
písm
. c) 

Požadujeme za slovo „vysílání“ doplnit slova „nebo převzaté vysílání“. Toto 
ustanovení se v platném znění vztahuje jak na provozovatele vysílání, tak na 
provozovatele převzatého vysílání. Návrh novely ho však omezuje pouze na 
provozovatele vysílání. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Upraveno ve smyslu 
připomínky. 

166.    bod 
8. (§ 
60 
odst. 
5) 

V úvodní části ustanovení § 60 odst. 5 požadujeme za slovo „Provozovatel“ 
doplnit slova „vysílání a provozovatel“. Toto ustanovení se v platném znění 
vztahuje jak na provozovatele vysílání, tak na provozovatele převzatého 
vysílání. Návrh novely ho však omezuje pouze na provozovatele převzatého 
vysílání. 

AKCEPTOVÁNO 

167.    bod 
9. (§ 
60 
odst. 
5 
písm
. b) 

Požadujeme navrhované ustanovení vypustit a dále požadujeme zachovat v 
zákoně § 60 odst. 7 v následujícím znění: „Provozovatel televizního vysílání se 
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 34.“. 
Uvedené ustanovení nelze zařadit do navrženého § 60 odst. 5, neboť tento se 
vztahuje jak na provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, tak na 
provozovatele převzatého vysílání. Ustanovení § 60 odst. 7, které odkazuje na 
§ 34, se však (vzhledem k úpravě obsažené v § 34) může z povahy věci 
vztahovat pouze na provozovatele televizního vysílání. 
V návaznosti na tuto změnu je nezbytné upravit sankce v § 60 odst. 6. 

AKCEPTOVÁNO 

168.    bod 
10. 
(§ 60 
odst. 
6) 

Požadujeme vypuštění spodní hranice pokut, a to za účelem posílení možnosti 
správního uvážení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při určení výměry 
sankce. V praxi totiž dochází k případům, že i pokuta na spodní hranici může 
být pro provozovatele vysílání likvidační. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o připomínku nad 
rámec návrhu zákona. Navíc 
upozorňujeme na obecný institut 
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nového zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich 
umožňující od uložení správního 
trestu upustit. 

169.    bod 
12. 
(§ 61 
odst. 
1) 

Požadujeme v tomto ustanovení ponechat druhou větu „Správní řízení o 
uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy Radě byl 
doručen záznam vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. l).“  
Toto ustanovení má opodstatnění dané zvláštním charakterem správního řízení, 
zahajovaného na základě poskytnutého záznamu vysílání. Pokud si Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání tento záznam vyžádá, bylo by vhodné, aby byla 
v rámci správního řízení limitována lhůtou, která by byla zároveň formou 
ochrany provozovatele vysílání proti nečinnosti správního orgánu.  
V navrhovaném znění § 61 odst. 1 dále požadujeme vypustit slova „v prvním 
stupni“. Odvolací řízení nepřipadá v případě řízení, které vede Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání, v úvahu. Proti jejímu rozhodnutí lze podat 
pouze správní žalobu.    

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Zánik odpovědnosti bude řešen 
obecnou právní úpravou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170.     Ministerstvo kultury zároveň upozorňuje, že dle stanoviska Úřadu Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání není z procesního hlediska žádoucí, aby se 
návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jakkoliv dotýkal 
stávajících procesních pravidel pro vedení správního řízení dle zákona č. 
231/2001 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb. Vedení správních řízení dle těchto 
zákonů je natolik odlišné a s ohledem na rozhodování v rámci kolegiálního 
orgánu ojedinělé, že nelze jakýmkoliv způsobem do stávajících procesních 
pravidel zasáhnout, případně vztáhnout obecné náležitosti, jako v případě 
jiných správních deliktů, či přestupků. Pokud by nebylo toto obecné stanovisko 
akceptováno, uplatňuje Ministerstvo kultury shora řečené zásadní připomínky 
k této části návrhu zákona. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
  
Nelze plošně vyloučit aplikaci 
obecného zákona 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, zakotví se pouze 
dílčí a odůvodněné odchylky 
(lhůta pro vydání rozhodnutí 
a odpovědnost fyzické osoby 
bez ohledu na zavinění) 
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171.  Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

část 
šedesát
á pátá – 
změna 
zákona 
o 
vysokýc
h 
školách 

 Namísto senátního tisku 193 je třeba uvádět zákon č. 137/2016 Sb. Jelikož 
původní ustanovení § 93m zákona o vysokých školách bude po novelizaci dle 
předloženého návrhu označeno jako ustanovení § 93n, je třeba tuto změnu 
promítnout i do dalších ustanovení zákona o vysokých školách, která na dané 
ustanovení odkazují,  tj. do § 80 odst. 8 a § 81a odst. 7 písm. b). V těchto 
ustanoveních by se dále např. již nemělo hovořit o správním deliktu, ale o 
přestupku, tedy  v § 80 odst. 8 a v § 81a odst. 7 písm. b) je třeba slova „správní 
delikt podle § 93m  odst. 1“ nahradit slovy „přestupek podle § 93n odst. 1“. 

AKCEPTOVÁNO 

172.     Dále požadujeme další dílčí úpravy: 1) v § 93n odst. 8 vypustit spodní hranici 
pokuty, neboť spodní hranice pokuty se obecně neuvádí. Rovněž jsme toho 
názoru, že orgán, který o přestupku rozhoduje, by neměl být při svém 
rozhodování o vymezených přestupcích omezován spodní hranicí pokuty; 2) v 
§ 93o odst. 1 větě první vypustit část věty za středníkem, tj. že o odvolání 
rozhoduje ministerstvo, neboť je nesystémové, když druhostupňovým orgánem 
by mělo být přímo ministerstvo, a nikoliv krajský úřad; 3) v § 93o odst. 1 
vypustit poslední větu, která stanoví, že v rozhodnutí lze vedle pokuty uložit 
rovněž lhůtu ke zjednání nápravy. Takové řešení vidíme jako problematické, 
když stanovením takové by fakticky bylo umožněno osobě, aby pokračovala 
v protiprávním jednání. 

 
Požadujeme proto text části šedesáté páté návrhu zákona přeformulovat, 
např. takto:   

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ 
Změna zákona o vysokých školách 

Čl. LXV 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., 
zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., 
zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., 
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., 
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 
zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., 

AKCEPTOVÁNO 
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zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 137/2016 Sb., se 
mění takto:  
 

1. V § 80 odst. 8 a v § 81a odst. 7 písm. b) se slova „správní delikt podle § 93m 
odst. 1“ nahrazují slovy „přestupek podle § 93n odst. 1“. 
2. Část patnáctá včetně nadpisů zní:  

 
„ČÁST PATNÁCTÁ 

PŘESTUPKY 
§ 93m 

Přestupek fyzické osoby 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně neoprávněně užívá 
vědeckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč. 

§ 93n 
Přestupky právnických osob 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 2 odst. 3 užívá ve svém názvu označení  
1. „vysoká škola“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou 
školou, nebo  
2. „univerzita“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou 
školou univerzitní, nebo  
b) v rozporu s tímto zákonem přiznává akademické tituly nebo koná 
habilitační řízení anebo řízení ke jmenování profesorem nebo používá 
akademické insignie anebo koná akademické obřady.  

(2) Veřejná vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje 
ministerstvu a Akreditačnímu úřadu informace podle § 21 odst. 1 písm. c). 

(3) Soukromá vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje 
ministerstvu a Akreditačnímu úřadu informace podle § 42 odst. 1 písm. c). 
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(4) Evropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že  

a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání 
v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 2, 
nebo 
b) nesplní některou z povinností podle § 93b odst. 2 nebo 3 anebo § 93c.  

(5) Pobočka evropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, 
že  

a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání 
v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 4, 
nebo 
b) nesplní některou z povinností podle § 93d odst. 2 nebo 3 anebo § 93e.  

(6) Mimoevropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že  

a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání 
v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 3, 
nebo 
b) nesplní některou z povinností podle § 93g. 

(7) Pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku 
tím, že  

a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání 
v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 5, 
nebo 
b) nesplní některou z povinností podle § 93i. 

(8) Za přestupek podle odstavce 1, odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7 
písm. a) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč;  za přestupek podle odstavce 2 
nebo 3 nebo podle odstavce 4 písm. a) a b), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 
písm. b) nebo odstavce 7 písm. b) lze uložit pokutu do 500 000 Kč. 

§ 93o 
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Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupek podle § 93m projednává obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Přestupky podle § 93n projednává ministerstvo.  

(2) Pokuty podle § 93m odst. 2 vybírá a vymáhá obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Pokuty podle § 93n odst. 8 vybírá a vymáhá ministerstvo.   

(3) Příjem z pokut podle § 93m odst. 2 je příjmem rozpočtu obce s rozšířenou 
působností. Příjem z pokut podle § 93n odst. 8 je příjmem státního rozpočtu. 

(4) Pokutu nelze uložit, byla-li za totéž jednání uložena pokuta podle jiných 
právních předpisů.“. 
 

173.   část sto 
dvanáct
á – 
změna 
zákona 
o 
podpoř
e sportu 

bod 
1. 

V souladu s aktuálním stavem sněmovního tisku 590 požadujeme v § 7d za 
odstavec 2 vložit nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na 
pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení se dopustí přestupku 
tím, že nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v 
rozsahu stanoveném v § 3a odst. 4.“ 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.“. 

AKCEPTOVÁNO  

174.    bod 
1. 

V § 7d dosavadním odstavci 4 požadujeme za slova „Právnické osobě“ vložit 
slova „nebo podnikající fyzické osobě“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

175.     V § 7d požadujeme  doplnit nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Žadateli o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na 
pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení lze za přestupek 
podle odstavce 3 uložit pokutu do 100 000 Kč.“. 

AKCEPTOVÁNO 

176.    bod 
7. 

Novelizační bod 7 požadujeme v návaznosti na předchozí připomínky 
formulovat takto:  

„7. V § 7f odst. 1 až 3 se text „§ 7e odst. 2“ nahrazuje textem „§ 7d odst. 2 a 
3“.“. 

AKCEPTOVÁNO  

177.  Ministerstvo 
životního 

část 
osmá – 

§ 19a Požadujeme zařazení navrhovaného ust. § 19a do již existujícího ust. § 20, 
které požadujeme adekvátně upravit. 

AKCEPTOVÁNO 
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prostředí změna 
zákona 
o 
geologic
kých 
pracích 

 
Odůvodnění: 
Díky tomu tak bude v zákoně úprava skutkových podstat přestupků v jednom 
ustanovení, což bude značně přehlednější, zároveň také bude mít dané 
ustanovení jednotný nadpis „Přestupky“, na rozdíl od navrhované úpravy. 

 

178.   část 
třicátá 
první – 
o 
ochraně 
zeměděl
ského 
půdníh
o fondu 

bod 
4. až 
7. 

Požadujeme odstranit body 4 až 7.  
 
Odůvodnění: 
Toto doplnění je nadbytečné, neboť zákonem č. 41/2015 Sb. byl novelizován 
zákon o ochraně ZPF s účinností od 1. 4. 2015. Věcná podstata přestupků 
navržených v rámci změny zákona o přestupcích je již v novelizovaném 
zákoně o ochraně ZPF obsažena, a to v § 20 odst. 1 písm. a) a e) a § 20 odst. 2 
písm. a) a b). Proto je nutné vypustit novelizační body 4 až 7. 

AKCEPTOVÁNO 
 

179.   část 
osmdes
átá třetí 
– 
změna 
zákona 
o 
zákazu 
dodáve
k pro 
jaderno
u 
elektrár
nu 
Búšehr 

 Upozorňujeme předkladatele, že vládě ČR je pod číslem 643/16, předložen 
materiál „Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu 
dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Změna zákona č. 99/2000 Sb. 
byla z návrhu doprovodného 
zákona vypuštěna. 

180.   část sto 
sedmná
ctá – 
změna 
zákona 

bod 
13. 

V novelizačním bodě 13, kterým se novelizuje § 69, kdy se za odstavec 1 
vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.“, 
požadujeme z návrhu vypustit slova „odpadky“ a odst. 1 upravit na znění: 

AKCEPTOVÁNO 
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o 
odpade
ch 

„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo 
odkládá odpady mimo vyhrazená místa.“. 
 
Odůvodnění: 
Současná „odpadová legislativa“ používá pouze pojem „odpad“, nikoliv 
„odpadky“. 

181.   část sto 
devaten
áctá – 
změna 
vodního 
zákona 

§ 
125a 

Do výčtu ustanovení, v nichž se má navrhovaná změna provést (náhrada slov 
„správní delikt“ slovem „přestupek“), požadujeme doplnit § 125a odst. 2 písm. 
a) až e). 
 
Odůvodnění: 
Novelizačním bodem 6. dochází ke změně názvosloví, kdy se slova „správní 
delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. Požadovaná úprava se dle navrženého 
znění novelizačního bodu týká v § 125a odst. 2 pouze úvodní části ustanovení, 
ačkoliv zapotřebí je její provedení rovněž v pododstavcích a) až e) tohoto 
odstavce, kde se rovněž termín „správní delikt“ v totožném tvaru rovněž 
nachází. Doporučujeme proto buď z citace § 125a odst. 2 vypustit slova 
„úvodní části ustanovení“, aby zahrnovala celý text odstavce 2, tj. včetně 
pododstavců, případně stávající výčet doplnit o ustanovení § 125a odst. 2 písm. 
a) až e). Legislativně-technické provedení necháváme tedy na předkladateli. 

AKCEPTOVÁNO 
 

182.   část sto 
čtyřicát
á osmá 
– 
změna 
zákona 
o 
nakládá
ní 
s geneti
cky 
modifik
ovaným
i 
organis

bod 
1. 

V novelizačním bodu 1. požadujeme slova „slovo ´POKUTY´ nahrazuje“ 
nahradit slovy „slova ´SPRÁVNÍ DELIKTY´ nahrazují“. 
 
Odůvodnění: 
Nadpis části sedmé v platném znění skutečně zní: „OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ 
A POKUTY“. Nicméně, zákon č. 78/2004 Sb. se předkládaným návrhem 
novelizuje ve znění novely, která je v současné době projednávána jako 
sněmovní tisk č. 686 ve druhém čtení a účinnosti by měla nabýt, podle 
pozměňovacího návrhu zpravodaje tisku, k 1. říjnu 2016, tj. dříve než 
předkládaný změnový zákon. Z toho důvodu považujeme za nezbytné, aby 
nadpis části sedmé zákona č. 78/2004 Sb. byl tímto návrhem novelizován právě 
ve znění tohoto sněmovního tisku, tj. „OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A 
SPRÁVNÍ DELIKTY“. Novelizační bod 1. proto musí znít: „V nadpisu části 
sedmé se slova „SPRÁVNÍ DELIKTY“ nahrazují slovem „PŘESTUPKY“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
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my 
183.   část dvě 

stě 
sedmná
ctá – 
změna 
zákona 
o 
látkách, 
které 
poškozu
jí 
ozonovo
u 
vrstvu 

 Součástí aktuálně připravované novely zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, je i 
poměrně rozsáhlá změna a doplnění sankčních ustanovení. Požadujeme 
zohlednění těchto navržených změn v předloženém návrhu zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.  
Změny jsou obsaženy v tisku č. 754 Poslanecké sněmovny ČR (návrh novely 
zákona je před 1. čtením). 

AKCEPTOVÁNO 
 

184.   část dvě 
stě 
dvacátá 
– 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
ovzduší 

 Součástí aktuálně připravované novely zákona č. 201/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
je i poměrně rozsáhlá změna a doplnění sankčních ustanovení. Požadujeme 
zohlednění těchto navržených změn v předloženém návrhu zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.  
Změny jsou obsaženy v tisku č. 678 Poslanecké sněmovny ČR (návrh novely 
zákona je ve 2. čtení). 

AKCEPTOVÁNO 
 

185.  Ministerstvo 
zemědělství 

část 
dvacátá 
osmá – 
změna 
na 
ochran
u zvířat 
proti 
týrání 

 Požadujeme odstranit duplicitně uvedeno slovo „do“, které je jak v novém 
znění návětí, tak v ustanovení jednotlivých písmen. 

AKCEPTOVÁNO 
 

186.   část 
padesát

bod 
8 

Požadujeme novelizační bod č. 8 uvést ve znění: 
„8. § 54 zní: 

AKCEPTOVÁNO 
ČÁSTEČNĚ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAFCS1)



 130  

á třetí – 
změna 
lesního 
zákona 

 
„§ 54 
 
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že 
a) úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho 
funkcí, 
b) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané, 
c) bez souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa vyzvedává v lese semenáčky a 
sazenice lesních stromů a keřů, nebo sbírá semena a plody lesních stromů, 
d) nevede předepsanou evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin použitého k umělé obnově lesa a k zalesňování, 
e) jako odborný lesní hospodář při výkonu své činnosti v lesích, ve kterých 
vykonává funkci odborného lesního hospodáře, nezabezpečuje odbornou 
úroveň hospodaření v lese, nedbá ochrany lesa a řádného hospodaření v něm, 
f) zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo 
inventarizace lesů, 
g) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným 
podle tohoto zákona. 
 
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí 
přestupku tím, že 
a) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o 
omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich 
využívání pro plnění funkcí lesa, 
b) provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí 
převzaté osnovy, nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, 
zejména provede neoprávněně těžbu v množství překračujícím 3 m³ na 1 ha 
lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy lesů 
mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let, 
c) bez povolení orgánu státní správy lesů překročí maximální velikost nebo 
šířku holé seče, 
d) bez povolení delší lhůty nezalesní holinu na lesním pozemku do dvou let od 
jejího vzniku, 
e) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování 

 
Ustanovení bylo upraveno 
ve smyslu připomínky – jsou 
upraveny pouze přestupky, které 
vycházejí ze stávajícího stavu – 
přestupky spočívající v postihu 
překročení maximální velikosti 
holé seče, nedodržení lhůty 
k zalesnění holiny a neplnění 
základních povinností 
odborného lesního hospodáře – 
jsou nad rámec návrhu zákona, 
a proto upraveny nejsou.  
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těžby nahodilé. 
 
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 100 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1, 
b) 1 000 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 2.“ 
 
Dále požadujeme provést navazující úpravy: 
 
Bod 9. § 55 se zrušuje 
 
Body 10. až 15. se zrušují. 
 
Body 16. až 18. se označují jako body 10. až 12. 
 
 
Předloženého návrhu zákona je vhodné využít k úpravě duplicitních ustanovení 
§ 54 a 55 lesního zákona. Proto se navrhuje nově formulovat § 54, ve kterém 
budou obsaženy bez zbytečných duplicit všechny skutkové podstaty správních 
deliktů, uvedených dosud v paragrafech 54 a 55. Paragraf 55 se pak navrhuje 
zcela vypustit. 
V nově navrženém § 54 se nad rámec dosavadní právní úpravy doplňují 
ustanovení zavádějící postih překročení maximální velikosti holé seče, 
nedodržení lhůty k zalesnění holiny a neplnění základních povinností 
odborného lesního hospodáře (§ 52 lesního zákona). 

187.   část 
šedesát
á třetí – 
změna 
zákona 
o 
zeměděl
ství 

 Požadujeme vložit nový novelizační bod č. 4, který zní: 
„4. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova „půdního bloku, popřípadě“ vypouští.“  
a následující body přečíslovat. 
 
Od novelizace zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákonem č. 179/2014 
Sb., se změnil obsah pojmu půdní blok. Dle § 3a odst. 11 zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů se již u půdního bloku 
neeviduje jeho uživatel. 

AKCEPTOVÁNO 

188.   část 
šedesát
á 

 Požadujeme do seznamu zákonů měnících veterinární zákon doplnit zákon č. 
126/2016 Sb.   

AKCEPTOVÁNO 
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devátá 
– 
změna 
veteriná
rního 
zákona 

189.   část 
devades
átá – 
změna 
plemen
ářského 
zákona 

 Požadujeme ponechat v plemenářském zákoně poznámku pod čarou č. 20. Tato 
poznámka má k jinému ustanovení zákona (§ 2 odst. 1 písm. j), vůbec 
nesouvisí s rušeným ustanovením § 28, které na ni neodkazuje. 

AKCEPTOVÁNO 
 

190.   část sto 
dvacátá 
šestá – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
označen
í 
původu 
a 
zeměpis
ných 
označen
í 

 Požadujeme nově vkládané ustanovení § 24a odst. 4 uvést ve znění „Přestupek 
podle odstavce 1 na úseku potravin projednává správní orgán podle zákona o 
potravinách a v jeho rozsahu. Ostatní přestupky podle odstavce 1 projednává 
obecní úřad obce s rozšířenou působností.“ 
 
Podle § 16a odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových 
výrobcích vykonávají Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní 
veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský dozor nad 
dodržováním podmínek použití chráněného označení původu, chráněného 
zeměpisného označení a označení zaručené tradiční speciality vyplývajících z 
přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin. Trestání porušení podmínek na tomto úseku probíhá v 
režimu zákona č. 110/1997 Sb. Navrhované znění hlavy IX, které v § 24a odst. 
4 stanovuje, že přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, se pak s výše vymezenou působností jiných dozorových 
orgánů může překrývat, čemuž je nutné předejít. Ustanovení je jistě možné 
formulovat i jinak, každopádně je potřeba kompetence k projednání přestupku 
vyjasnit. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Skutková podstata nebude 
do zákona o ochraně označení 
původu a zeměpisných označení 
převáděna, část sto dvacátá šestá 
byla z návrhu zákona vypuštěna.  
 

191.   část sto 
třicátá 
devátá 
– 

bod 
2 

Požadujeme novelizační bod č. 2 uvést ve znění: 
„2. § 34 zní: 
 

„§ 34 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve smyslu připomínky. 
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změna 
zákona 
o 
obchod
u 
s repro
dukční
m 
materiá
lem 
lesních 
dřevin 

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob 
 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník 
Národního programu dopustí přestupku tím, že  
a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,  
b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1, 
  
c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji, 
d) v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek 
genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů 
o genetickém zdroji,  
e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout 
vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, 
vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo 
f) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5. 
 
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník 
pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že 
neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4. 
 
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník 
pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí 
přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku 
podle § 11 odst. 4.  
 
  (4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
dodavatel dopustí přestupku tím, že  
a) v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, 
odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného 
zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst. 2 zašle takové oznámení s neúplnými 
nebo nesprávnými údaji,  
b) uvede do oběhu reprodukční materiál  
1. nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou 
a fyziologickou  kvalitu a na zdravotní stav podle § 4,  
2. bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji 
v průvodním listu,  
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3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo  
4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),  
c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 
6 odst. 3, 
d) v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního 
materiálu, který uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo 
takovou evidenci neuchová,  
e) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,  
f) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty 
usazenými v jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další 
informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo  
g) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného 
členského státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou 
osobu o expedici reprodukčního materiálu. 
 
  (5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel 
licence dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené 
osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu 
reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. 
prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti 
provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, 
nebo sdělení o tom, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do 
oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.  
  
  (6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
příjemce reprodukčního materiálu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 25c 
odst. 3 nevede evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu 
Evropské unie podle § 24.  
  
 (7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že  
a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s uznáním porostu za zdroj 
selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu (§ 17), nebo  
b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené 
podle § 31 odst. 4.  
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 (8) Za správní delikt se uloží pokuta do  
20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 až 3, 
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), 
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. písm. b) až g), 
a odstavce 5, 6 nebo 7.“  
 
Dále požadujeme provést navazující úpravy: 
 
Bod 3. § 34a se zrušuje 
 
Body 4. až 10. je třeba z návrhu zákona vypustit jako nadbytečné  
 
Body 11. až 16. označit jako body 4. až 9. 
 
Bod označený v návrhu jako 14., nově jako bod 7. zní: 
„7. V § 35 odst. 1 písm. a) zní:  
„a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 34 
odst. 1 až 3,“ 
 
Bod označený v návrhu jako 15., nově jako bod 8. zní: 
„8. V § 35 odst. 1 písm. b) zní:  
„a) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o přestupky 
podle § 34 odst. 4 až 7.“ 
 
Bod označený v návrhu jako 16., nově jako bod 9. zní: 
„9. V § 35 odst. 2 se slova „Správní delikt podle § 34a“ nahrazují slovy 
„Přestupky podle § 34 odst. 4 až 7“.   
 
Stejně jako u lesního zákona (viz připomínka č. 3) se i u zákona o obchodu s 
reprodukčním materiálem lesních dřevin považuje za vhodné využít 
předloženého návrhu zákona k úpravě dosavadních zbytečně komplikovaných 
a nepřehledných sankčních ustanovení. Proto se navrhuje nově formulovat § 
34, ve kterém budou obsaženy všechny skutkové podstaty přestupků 
uvedených dosud v § 34 a 34a. § 34a se pak navrhuje zcela vypustit. 
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V nově navrženém § 34 se dosavadní výše pokut nemění. V § 35 se zpřesňuje 
působnost správních orgánů při ukládání sankcí podle § 34. 

192.   část sto 
padesát
á první 
– 
změna 
zákona 
o 
rybářst
ví 

 Požadujeme za dosavadní bod 3. vložit nový bod 4., který zní: 
„4. V § 22 odst. 2 se písmeno f) zrušuje a dosavadní písmena g) a h) se 
označují jako písmena f) a g).“ 
 
V návaznosti na to požadujeme stávající bod 4. návrhu označovat jako bod 5., 
a slova „písm. h)“ nahradit slovy „písm. g)“. 
 
Požaduje se vypuštění ustanovení § 20 odst. 3 písm. f), což je kompetence 
Ministerstva zemědělství projednávat přestupky v rybářském revíru 
vyhlášeném podle odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na 
území více krajů nebo na území, jímž probíhají hraniční vody, nebo na území 
objektů důležitých pro obranu státu.  
Uvedený stav, kdy Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy 
rybářství rozhoduje jako prvostupňový orgán ve věci přestupků ve vztahu k cca 
1/3 rybářských revírů není žádoucí. Zrušením ustanovení § 20 odst. 3 písm. f) 
dojde ke zrušení kompetence Ministerstva zemědělství a veškeré přestupky tak 
budou projednávat orgány prvního stupně, tedy obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností podle místa spáchání přestupku. Tím dojde mj. k podstatnému 
zvýšení dostupnosti příslušného správního orgánu pro účastníky řízení. 

ROZPOR 
 
Účelem návrhu doprovodného 
zákona není měnit kompetence k 
 projednávání přestupků. 
Jednalo by se o rozšíření 
působnosti (a povinností) 
obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností, přičemž 
kompetenční změny v oblasti 
veřejné správy by neměly být 
výsledkem akceptace 
připomínky uplatněné 
ke změnám, které jdou věcně 
jiným směrem. Takové změny je 
třeba vždy podrobit široké 
diskuzi a řádnému 
připomínkovému řízení. 

193.   část sto 
padesát
á pátá – 
změna 
zákona 
o 
úpravě 
některý
ch 
vztahů 
v oblast
i 
veřejné 

 Požadujeme sloučit ustanovení § 8 a § 8a, tak aby bylo dosaženo vyšší 
přehlednosti a jednoznačnosti právní úpravy. 
 
Dále požadujeme v ustanovení § 8b odst. 3 nahradit slovo „Úřadu“ slovy 
„koordinačního orgánu“, neboť na základě zákona č. 215/2004 Sb. správní 
delikty (resp. přestupky) v oblasti veřejné podpory řeší jak Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, tak i Ministerstvo zemědělství, tedy oba koordinační 
orgány. 
 

AKCEPTOVÁNO  
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podpor
y 

194.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

 Požadujeme do ustanovení § 51 doplnit nový odstavec 4, který zní: 
„(4) V řízení navazujícím na výkon kontroly, ve kterém je účastníkem řízení 
kontrolovaná osoba, není třeba provádět protokolem o kontrole, který je 
podkladem rozhodnutí o přestupku, dokazování ve smyslu § 53. Pokud byly 
proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány námitky 
kontrolované osoby, musí být nejprve vyřízeny.“ 
 
Tento návrh navazuje na obdobnou připomínku uplatněnou MZe vůči návrhu 
zákona o odpovědnosti za přestupky a zohledňuje nejednotnost názorů na tuto 
otázku odborné veřejnosti a soudů (viz J. Vedral: SPRÁVNÍ ŘÁD, komentář, 
str. 536 – 537 a např. rozsudek NSS čj. 4 As 34/2013 – 24 ze dne 8. 8. 2013, 
body 34 – 36) 
 
Návrh ustanovení upravuje postup v řízení o přestupku navazujícím na výkon 
kontroly podle kontrolního řádu. Návrh vychází z toho, že kontrolní řád 
upravuje postup při vyhotovení protokolu o kontrole, který obsahuje kontrolní 
zjištění (zejména § 9 a § 12 kontrolního řádu), povinnost kontrolujícího 
protokol doručit kontrolované osobě (zejména § 9 a § 12 kontrolního řádu) a 
postup při vyřizování námitek proti obsahu protokolu (§ 14 kontrolního řádu). 
Obviněný z přestupku v řízení navazujícím na výkon kontroly tak již byl 
seznámen s obsahem protokolu o kontrole a tento protokol tedy může sloužit 
jako jediný podklad pro rozhodnutí o přestupku (viz § 81 návrhu zákona o 
odpovědnosti za přestupky a důvodová zpráva k němu). Rozhodnutím o 
přestupku je třeba rozumět jak rozhodnutí ve věci, tak příkaz. V zájmu 
zefektivnění řízení o přestupku navazujícím na výkon kontroly není nutné 
protokol o kontrole, který je písemným podkladem pro rozhodnutí o přestupku 
od jiného (kontrolního) orgánu, formálně postupem podle správního řádu 
provádět jako důkaz. Pokud byly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v 
protokolu o kontrole podány námitky kontrolované osoby, musí být tyto 
nejprve vyřízeny, aby bylo možné využít postup uvedený ve větě první návrhu. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ   
 
Odstavec 4 byl doplněn, ale 
pouze věta první. 
 

195.  Ministerstvo 
dopravy 

obecně  1. K většině dopravních zákonů, které jsou součástí tohoto návrhu, jsou 
připravovány a projednávány návrhy novel zpracovaných Ministerstvem 
dopravy (podrobnosti uvádíme v bodech 2 až 8). Návrh tohoto doprovodného 

AKCEPTOVÁNO 
 
Znění doprovodného zákona 
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zákona bude proto třeba průběžně upravovat v závislosti na tom, jak bude 
pokračovat projednávání návrhů novel jednotlivých zákonů, aby schválené 
znění doprovodného zákona bylo koordinováno s platným stavem jednotlivých 
zákonů. 
 

2. Návrh novely zákona o silniční dopravě (část čtyřicátá čtvrtá) byl zaslán do 
mezirezortního připomínkového řízení, lhůta pro uplatnění připomínek 
skončila 31. 5. 2016 a probíhá jejich vypořádání. 

3. Návrh novely zákona o dráhách (část čtyřicátá šestá) je projednáván 
v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 608. 

4. Návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě (část padesátá první) byl 
zaslán do mezirezortního připomínkového řízení, lhůta pro uplatnění 
připomínek skončila 26. 5. 2016 a probíhá jejich vypořádání. 

5. Návrh novely zákona o pozemních komunikacích (část padesátá šestá) 
bude rozeslán po projednání ve vnitrorezortním připomínkovém řízení do 
mezirezortního připomínkového řízení. 

6. Návrh novely zákona o civilním letectví (část šedesátá) je projednáván 
v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 747. 

7. Návrh novely zákona o silničním provozu (část sto třetí) je připravován 
k rozeslání do vnitrorezortního připomínkového řízení.   

8. Návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích (část sto osmá) je projednáván v Poslanecké sněmovně jako 
sněmovní tisk č. 683. Současně je další návrh novely tohoto zákona 
připravován k rozeslání do mezirezortního připomínkového řízení.  

budeme v průběhu legislativního 
procesu (ve spolupráci 
s věcnými gestory jednotlivých 
zákonů) koordinovat s aktuálním 
stavem jednotlivých zákonů.  

196.   část 
čtyřicát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
silniční 

bod 
1. Bod 1 části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) požadujeme vypustit. 

Navrhované znění je nepřesné a matoucí, skutkové podstaty přestupků 
převáděných ze zákona č. 200/1990 Sb. se nevztahují na provozování silniční 
dopravy pro soukromé potřeby fyzické osoby (provozovatele vozidla), členů 
jeho domácnosti a jiných osob, pokud není prováděna za úplatu. 

AKCEPTOVÁNO 
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dopravě 
197.    bod 

2., 3. 
a 4. 

V bodech 2, 3 a 4 části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) jsou 
prováděny terminologické změny související s nahrazením pojmu správní 
delikt výrazem přestupek. V těchto bodech ale nelze uvádět § 9 odst. 3 písm. a) 
a c), § 34b odst. 2 písm. h), odst. 5 písm. d) a odst. 7, protože pro posouzení 
spolehlivosti a pro evidenci v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě jsou 
významné správní delikty spáchané 5 let zpětně, které nebyly uloženy jako 
přestupky. Je proto třeba zachovat v těchto ustanoveních současnou 
terminologii a z uvedených bodů návrhu je vypustit.  

AKCEPTOVÁNO JINAK   
 
Bylo doplněno přechodné 
ustanovení. 

198.    § 34e Do § 34e odst. 1 části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) je třeba jako 
další písmeno zařadit přestupek z nynějšího § 23 odst. 1 písm. h) zákona č. 
2000/1990 Sb. („Přestupku se dopustí ten, kdo užije v provozu na pozemních 
komunikacích vozidlo označené střešní svítilnou s nápisem TAXI, nápisem 
TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s vozidlem poskytujícím taxislužbu 
k jinému účelu než k výkonu práce řidiče taxislužby.“).  

AKCEPTOVÁNO 

199.    bod 
8. Nově doplňovaný bod 8 části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) je 

třeba vypustit, protože porušení cenových předpisů je v působnosti 
Ministerstva financí, úprava tedy nenáleží do zákona o silniční dopravě. 

AKCEPTOVÁNO  

200.    bod 
11. 

V bodě 11 části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) požadujeme vypustit 
slova „písm. a), c), d) a e).“. Příkaz na místě se vztahuje na celý odstavec 3, 
nikoliv jen na některá jeho písmena 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci s připomínkovým 
místem. 

201.    bod 
14. V bodě 14 části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) požadujeme do § 36 

odst. 3 doplnit větu: „K projednání přestupků podle § 34e odst. 1 a 2 je 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze 
úřady městských částí vymezené Statutem hlavního města Prahy.“ Důvodem 
je, že předložený návrh zákona ve spojení se zákonem o odpovědnosti 
za přestupky mění určení věcné příslušnosti k vedení řízení o dosavadních 
přestupcích na úseku provozování dopravy (taxislužby). Je pro nás nezbytné 
současné určení příslušnosti zachovat. Podle stávajícího stavu řízení o jiných 
správních deliktech vedou dopravní úřady (§ 34 odst. 1 zákona o silniční 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve smyslu připomínky. 
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dopravě), tedy Magistrát hl. m. Prahy, magistráty statutárních měst a obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností. U přestupků podle zákona o silniční 
dopravě je však věcná příslušnost určena platným zákonem o přestupcích – 
podle § 53 odst. 2 a 4 zákona o přestupcích řízení o přestupcích vedou obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských 
částí vymezené Statutem hlavního města Prahy. Podle navržených změn by 
došlo ke změně určení příslušnosti k vedení přestupků v hlavním městě Praze – 
u nynějších přestupků by příslušným prvoinstančním orgánem byl dopravní 
úřad – Magistrát hl. m. Prahy a odvolacím orgánem Ministerstvo dopravy. To 
by představovalo výrazný přesun agendy v rámci státní správy. 
 

202.     V bodě 14 části čtyřicáté čtvrté (zákon o silniční dopravě) navrhujeme § 36 
odst. 1 přeformulovat následovně: „Podle právního řádu České republiky se 
posuzuje též odpovědnost za přestupek v oblasti silniční dopravy zjištěný na 
území České republiky spáchaný v cizině fyzickou osobou s trvalým pobytem 
v České republice nebo v cizině či právnickou nebo podnikající fyzickou 
osobou se sídlem v České republice nebo v cizině.“. Důvodem je nezbytnost 
jednoznačného určení, že požadavek zjištění přestupku na území České 
republiky se vztahuje na fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby 
podnikající, i právnické osoby. 

V poslední větě odst. 3 tohoto ustanovení žádáme o doplnění textu: „v místě, 
kde bylo spáchání přestupku zjištěno“ za textem: „je příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností“, a to z důvodu jednoznačného určení orgánu 
příslušného k projednání přestupků podle § 34e odst. 3 zákona o silniční 
dopravě. 

 

K odst. 4 tohoto ustanovení uvádíme, že pro projednání přestupků podle § 34e 
odst. 3 zákona o silniční dopravě příkazem na místě je oprávněn pouze orgán 
Policie České republiky nebo celní úřad. Tyto přestupky nemohou být řešeny 
strážníkem obecní policie, a to s ohledem na ustanovení § 37 odst. 1 zákona o 
silniční dopravě. Strážník obecní policie má pravomoci pouze v oblasti 
taxislužby podle § 37 odst. 2 zákona o silniční dopravě. Odst. 4 tohoto 
ustanovení tedy nelze formulovat, jak je navrhováno, avšak je potřeba odlišit 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bude znít: Přestupky 
podle tohoto zákona, s výjimkou 
přestupků podle § 34e odst. 2 
a 3, nelze projednat příkazem 
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oblast taxislužby a ostatní silniční dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

Dále uvádíme, že bylo vypuštěno ze strany Ministerstva vnitra původně 
navrhované ustanovení § 36 odst. 2 a 3 zákona o silniční dopravě týkající se 
propadnutí věci a polehčujících okolností. Žádáme o zachování původně 
navrhovaného znění týkajícího se trestu propadnutí věci a polehčujících 
okolností, se zohledněním změny terminologie ze správních deliktů na 
přestupky, a to následovně: 

„Za přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků podle § 34e, nelze 
uložit propadnutí věci.“ 

Důvodem je, že hodnota vozidla je oproti výši pokuty neadekvátní. 

„K polehčujícím okolnostem upraveným v § 39 písm. a), c) a d) zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se při ukládání správního trestu za 
přestupky spáchané právnickými a podnikajícími fyzickými osobami podle 
tohoto zákona nepřihlíží.“ 

Vzhledem ke specifikům silniční dopravy a s ohledem na zajištění bezpečnosti 
silničního provozu není žádoucí uplatňovat polehčující okolnosti u 
právnických osob a podnikajících fyzických osob.  

(K písm. d): Vzhledem ke skutečnosti, že stejným jednáním může být spáchán, 
jak přestupek řidiče, tak přestupek dopravce, nepovažujeme tuto úpravu za 
vhodnou, když v takovém případě se vedou dvě odlišná řízení před různými 
správními orgány. Zároveň by využití tohoto institutu nijak nepřispělo k 
efektivnímu vyřízení věci.). 

na místě. Přestupky podle § 34e 
odst. 2 a 3 může příkazem 
na místě projednat orgán Policie 
ČR nebo celní úřad. Přestupky 
podle § 34e odst. 2 může dále 
projednat strážník obecní 
policie. 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
Upraví se nemožnost uložit 
propadnutí věci nebo náhradní 
hodnoty.  
 
Jinak jde o nedůvodné odchylky 
od obecné úpravy.  
 
Správní orgán může 
v rozhodnutí odůvodnit, proč 
k některým polehčujícím 
okolnostem nepřihlížel. 
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Rovněž uvádíme, že horní hranice pokut podle zákona o silniční dopravě jsou 
stanoveny již dostatečně vysoko (až do výše 1.000.000,- Kč), není žádoucí je 
dále navyšovat. Trváme proto při ukládání trestu na zachování zásady 
absorpční, tedy vyloučení ustanovení § 41 odst. 2 zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, ve věcech přestupků spáchaných právnickými a 
podnikajícími fyzickými osobami. V případě kontrol v provozovnách může být 
zjištěno velké množství skutků (v řádu desítek či stovek), přičemž se nemusí 
jednat o hromadné či pokračující skutky.  

 
 
NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Nedůvodná odchylka. Uložit 
pokutu ve zvýšené sazbě při 
ukládání trestu za více přestupků 
je pouze možnost, nikoliv 
povinnost správního orgánu. 

203.   část sto 
devaten
áctá – 
změna 
vodního 
zákona 

bod 
3. 

V bodě 3 části sto devatenáct (vodní zákon) požadujeme navrhovaný text 
nahradit slovy: V § 117 odst. 3 písm. d) se slova „v blokovém řízení“ nahrazují 
slovy „příkazem na místě“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení nebylo vypuštěno, 
změnila se terminologie. 

204.    bod 
15. 

V bodě 15 části sto devatenáct (vodní zákon) požadujeme navrhované znění 
věty čtvrté nahradit takto: Pokutu za přestupek podle § 117 odst. 3 písm. d) 
může příkazem na místě uložit Státní plavební správa nebo orgán Policie České 
republiky. 

Důvodem obou změn v části sto devatenáct je nutnost sladit právní úpravu 
v zákoně o vodách se zákonem č. 111/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a 
zachovat horní hranici pokuty uložené příkazem na místě podle zákona č. 
114/1995 Sb.  

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Je nutné odkázat na skutkovou 
podstatu, nikoliv sankční 
ustanovení. 
 

205.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
21. 

Bod 21 části sto šedesáté čtvrté (správní řád) požadujeme vypustit.  
Navrhované nepoužití fikce na doručování příkazu negativně ovlivní celé 
řízení o přestupku a v konečném důsledku povede k tomu, že správní orgány 
přestanou tuto formu zkráceného řízení využívat. V oblasti přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterých je velké množství, tato 
úprava ztíží nebo dokonce zcela znemožní postih pachatelů, kteří si nebudou 
klasicky doručované písemnosti úmyslně vyzvedávat. 

AKCEPTOVÁNO 

206.  Ministerstvo 
obrany 

část 
čtyřicát

§ 15 
odst. 

Požadujeme v § 15 odst. 3 zákona o zeměměřictví nahradit slovo „Úřad“ 
slovy „Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 1“ a slova „porušení 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
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á pátá – 
změna 
zákona 
o 
zeměmě
řictví 

3 pořádku na úseku zeměměřictví,2)“ nahradit slovy „spáchání přestupku,“. 
 
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje. 

 
Odůvodnění: Navrhuje se rozšířit ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 200/1994 
Sb. také o Ministerstvo obrany, protože podle současné právní úpravy nemá 
Ministerstvo obrany možnost odejmout fyzické osobě úřední oprávnění, které 
jí udělilo, z důvodu spáchání závažného nebo opakovaného přestupku 
(s výjimkou případu podle § 15 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., kdy je fyzické 
osobě na základě pravomocného rozsudku uložena povinnost uhradit škodu 
způsobenou zeměměřickými činnostmi, které ověřila). 

změněna na doporučující.  
 
. 

207.    § 17a Požadujeme za bod 3 vložit nový bod 4, který zní: 
„4. V §17a odst. 1 písm. a) se slovo „základní“ zrušuje.“ 
 
Odůvodnění: Navrhuje se, aby přestupkem bylo nejen neoprávněné 
znemožňování nebo ztěžování výkonu zeměměřických činností využívaných 
pro základní státní mapová díla, ale i neoprávněné znemožňování nebo 
ztěžování výkonu zeměměřických činností využívaných pro tematická státní 
mapová díla. Důvodem je skutečnost, že také v případě tematického státního 
mapového díla se jedná o kartografické dílo vydávané orgánem státní správy 
ve veřejném zájmu (viz § 2 písm. g) a h) zákona č. 200/1994 Sb.). 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující. 
 
 

208.    bod 
8. 

Požadujeme v navrhovaném § 17b odst. 2 písm. a) slovo „základní“ zrušit. 
 
Odůvodnění: Navrhuje se, aby se přestupek uvedený v nově navrhovaném 

ustanovení § 17b odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. vztahoval nejen na 
základní, ale i tematická státní mapová díla. Důvodem je skutečnost, že § 12 
odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. stanoví, že fyzická osoba, které bylo 
uděleno úřední oprávnění, ověřuje nejen výsledky zeměměřických činností 
využívané pro základní státní mapová díla, ale i pro tematická státní mapová 
díla. 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující. 
 
 

209.    bod 
8. 

Požadujeme v navrhovaných § 17b odst. 3 a 4 v obou případech za slova 
„odstavce 1“ vložit slova „a 2“. 
 
Odůvodnění: Při rozdělování původního ustanovení odstavce 1 v § 17b zákona 
č. 200/1994 Sb. na dva samostatné odstavce 1 a 2 zřejmě došlo k neúmyslnému 

AKCEPTOVÁNO 
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opomenutí citace odstavce 2. Navrhovaná změna tak neodpovídá současné 
právní úpravě, kdy lze pokutu podle § 17b odst. 3 (v současné právní úpravě 
odst. 2) zákona č. 200/1994 Sb. udělit nejen za přestupky uvedené v § 17b 
odst. 1, ale i v § 17b odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb. 
 
K obdobnému nedopatření patrně došlo též v případě odstavce 4. Navrhovaná 
změna tak neodpovídá současné právní úpravě, kdy je promlčecí lhůta podle § 
17b odst. 4 (v současné právní úpravě odst. 3) zákona č. 200/1994 Sb. vztažena 
nejen k přestupkům uvedeným v § 17b odst. 1, ale i v § 17b odst. 2 zákona č. 
200/1994 Sb. 

210.    § 17c Požadujeme za bod 9 vložit nový bod 10, který zní: 
10. V § 17c odst. 1 se slova „porušením pořádku na úseku zeměměřictví“ 

nahrazují slovy „spácháním přestupku“ a slova „porušení pořádku na úseku 
zeměměřictví“ se nahrazují slovy „spáchání přestupku“. 
 
Odůvodnění: Včlenění nového bodu se navrhuje z důvodu sjednocení nově 
zaváděné terminologie – viz část čtyřicátá pátá čl. XLV bod 1 návrhu, kterým 
se v ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb. navrhuje slova „porušení 
pořádku na úseku zeměměřictví“ nahradit slovy „spáchání přestupku“. 

AKCEPTOVÁNO 

211.   část 
sedmde
sátá 
třetí – 
změna 
zákona 
o 
vojácíc
h z 
povolán
í 

bod 
2. 

Požadujeme v § 48 odst. 1 písm. j za slova „správního orgánu“ vložit slovo 
„jinak“ a za slova „příslušnému k projednání“ vložit slovo „daného“. 

 
Odůvodnění: K projednání přestupku vojáka je příslušným orgánem vždy 
služební orgán (velitel). Vložením slov „jinak“ a „daného“ je zdůrazněna 
skutečnost, že jde o odchylku od obvyklé praxe správních (a dalších věcně 
příslušných) orgánů v případech, kdy osoba podezřelá z přestupku není 
příslušníkem ozbrojených sil (resp. bezpečnostního sboru). 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující. 
 

212.    bod 
6. 

Požadujeme za bod 5 vložit nový bod 6, který zní:  
„6. V § 55 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se text, který zní: 

„přičemž doba šetření jiného orgánu, nebo doba pobytu vojáka v zahraničí se 
do této lhůty nezapočítává.“.“. 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Doba šetření byla nahrazena 
trestním řízením nebo řízením 
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Odůvodnění: Navrhuje se změna charakteru prekluzivní lhůty vzhledem k 
praxi, kdy služební orgán nestihne daný kázeňský přestupek projednat pro 
marné uplynutí lhůty jednoho roku z toho důvodu, že přestupek byl po většinu 
lhůty projednáván jiným orgánem. 

o přestupku.  
 
 

213.   část sto 
dvacátá 
čtvrtá – 
změna 
zákona 
o 
užívání 
státních 
symbol
ů ČR 

bod 
1. 

Požadujeme v § 13 odst. 1 za písm. d) vložit nové písmeno e), které zní: 
„e) na místě veřejnosti přístupném užívá neoprávněně vyobrazení státního 

symbolu na oděvu způsobem, který může budit dojem, že je příslušníkem 
ozbrojených sil České republiky nebo jejich civilního personálu dle 
mezinárodních dohod, ačkoli jím není, ani nebyla,“. 

 
V souvislosti s tím je nutno upravit i odstavec 2 v tom smyslu, že slova „nebo 
f)“ budou nahrazena slovy „až g“. 

 
Odůvodnění: Navrhuje se včlenění ustanovení nového písm. e) z důvodu: 
1) ochrany vážnosti ozbrojených sil a jejich stejnokroje; 
2) ochrany osob, které by neoprávněně užívaly označení státním 

(rozlišovacím) symbolem, které tyto osoby z hlediska mezinárodních úmluv 
staví do role kombatanta, t.j. představitele státní moci a legálního cíle útoku. 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující.  
 
 

214.   část sto 
šedesát
á pátá – 
změna 
branné
ho 
zákona 

 Požadujeme za bod 1 vložit nový bod 2, který zní:  
„2. v § 35a se vkládá nový odstavec 5, který zní: 
„(5) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že příslušnému krajskému 
vojenskému velitelství, které jej povolalo, neprodleně neoznámí, že se nemůže 
dostavit ve stanovené době k určenému vojenskému útvaru k nastoupení 
výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení a důvody 
písemně nedoloží.“.“ . 
 
V souvislosti s tím bude nutno vložit za bod 4 nový bod 5, který zní: 
„5. V § 35e odst. 1 se za číslici 8 vkládá text “§ 35a odst. 5“ a čárka se posouvá 
na konec věty.“. 
 
Odůvodnění: Navrhuje se nová skutková podstata přestupku vojáka v záloze, 
vycházející z praktické zkušenosti s dosavadní nepostižitelností takového 
nežádoucího chování. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

215.   část dvě 
stě 

nad 
ráme

Požaduji za písmeno e) vložit nové písmeno f), které bude znít: 
„f) jde o vojenského poskytovatelex) a došlo k zániku služebního nebo 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
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jedenác
tá – 
změna 
zákona 
o 
zdravot
ních 
službác
h 

c (§ 
48 
odst. 
2) 

pracovního poměru pacienta, který byl důvodem k přijetí pacienta do péče.   
 
x) § 94 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů.“.  
 
Odůvodnění: Voják z povolání se ze zákona musí stát pacientem vojenského 
poskytovatele. V této souvislosti vyvstává problém nemožnosti ukončit péči 
jen proto, že pacient přestal být vojákem, protože v § 48 odst. 2 jsou upraveny 
důvody, pro které je jedině možné ukončit péči o pacienta. Jiné ukončení péče 
než z důvodů podle odst. 2 bude přestupkem. To působí komplikace jednak 
proto, že u daných lékařů se pacienti začínají hromadit (nové vojáky přijmout 
musí, ale bývalé vyloučit z péče bez jejich souhlasu nemůže), a jednak z 
důvodů bezpečnostních, jelikož zdravotnické zařízení často bývá v 
zabezpečené oblasti, kde se uplatňují pravidla fyzické bezpečnosti podle 
zákona č. 412/2005 Sb. Navrhuji proto doplnit do zákona možnost (nikoli 
povinnost) ukončit péči i pacientovi, který byl v péči jen proto, že byl vojákem 
či zaměstnancem MO. Ostatní poskytovatelé by pak měli povinnost takového 
pacienta přijmout. 

 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu. 
 
 

216.    nad 
ráme
c (§ 
48 
odst. 
4) 

Požadujeme za písmeno b) doplnit nové písmeno c), které bude znít: 
„c) u kterého bylo poskytování zdravotní péče ukončeno z důvodu podle 
odstavce 2 písm. f); poskytovatel, který pacientovi poskytoval zdravotní 
služby, jestliže mu není znám poskytovatel, který převezme pacienta do péče, 
vybaví tohoto pacienta informací podle § 45 odst. 2 písm. g),“. 
 
Odůvodnění: Viz. odůvodnění předchozí připomínky. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu. 

217.   část dvě 
stě 
třicátá 
druhá – 
změna 
zákona 
o 
Vojensk
é policii 

§ 52 
odst. 
1 
písm
. a) – 
nad 
ráme
c 

Doporučujeme v § 52 odst. 1 písm. a) doplnit na konci slova „anebo na svých 
výrobcích“. 
 
Odůvodnění: Vojenská policie se v praktické činnosti setkává s případy, kdy 
podnikatelské subjekty na své výrobky umisťují znaky, symboly nebo nápisy 
Vojenské policie, aniž by toto předem s příslušným orgánem Vojenské policie 
jakkoliv projednali. Vzhledem k tomu, že symboly a znaky Vojenské policie 
jsou v jiném případě, konkrétně při zneužití v názvu právnické osoby nebo její 
organizační části, chráněny, domníváme se, že by tomu tak mělo být i v 
případě použití těchto symbolů, znaků a názvů „zneužitých“ v rámci obchodní 

Zásadní připomínka byla 
připomínkovým místem 
změněna na doporučující. 
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a podnikatelské činnosti. 
218.  Ministerstvo 

průmyslu a 
obchodu 

obecně  Upozorňujeme, že některé předpisy v gesci MPO jsou v legislativním procesu 
– jejich finální verze po schválení Parlamentem může být odlišná od 
normativního textu, s nímž změnový zákon k zákonu o přestupcích pracuje – 
např. novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem /ST 408/, 
novela zákona o elektronických komunikacích předložená vládě v souvislosti 
se zaváděním vysokorychlostních sítí /předloženo do vlády/, nový atomový 
zákon, jež byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 27. května 2016. V 
případě, že by změnový zákon k zákonu o přestupcích tyto novely předběhl, 
nebo by došlo ke změně normativního textu těchto zákonů, bude to znamenat 
nutnost přepracování příslušných částí změnového zákona. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Znění doprovodného zákona 
budeme v průběhu legislativního 
procesu (ve spolupráci 
s věcnými gestory jednotlivých 
zákonů) koordinovat s aktuálním 
stavem jednotlivých zákonů.  

219.   obecně  Ze stávajícího návrhu MV vyplývá, že prakticky v žádné úpravě dotčených 
zákonů nejsou ponechány speciální termíny zániku odpovědnosti právnických 
osob za správní delikt. Pokud dotčené zákony tato ustanovení obsahovaly, 
mělo to své opodstatnění, které bylo v každém jednotlivém případě v 
zákonodárném procesu prověřeno a stávajícím zněním každého jednotlivého 
zákona potvrzeno.  
Tam, kde je to vhodné a odůvodněné povahou právní úpravy, navrhuje se, aby 
nebylo možné od potrestání upustit – jedná se např. o situace, kdy výrobce, 
dovozce, distributor by uváděli nebezpečný výrobek na trh, v případě vzniku 
závažné havárie při těžbě z mořského dna, při některých pochybeních, jež 
vznikla při obchodování na komoditní burze apod. V tomto ohledu jde o právní 
úpravy, jež mají strategický význam a jejich dopad je celospolečenský. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Vizte vypořádání konkrétních 
připomínek 

220.   část 
čtvrtá – 
změna 
zákona 
o České 
obchod
ní 
inspekci 

 V novele zákona č. 64/1986 Sb.: 
 
1) Souhlasíme s navrhovanou změnou, pokud jde o nové znění § 9 odstavce 2 a 
odstavce 3, zároveň upozorňujeme, že v novelizačním bodu 5. je uvedeno, že 
„Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.“. V § 9 však není odstavec 
6 (současné znění zákona obsahuje v § 9 pouze odstavce 1 až 5). Tyto změny 
je nutné promítnout i do úplného znění zákona č. 64/1986 Sb., 
 
2) Pokud jde o novelizační bod 4, požadujeme vypuštění slov „v období 
jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí o přestupku,“, tato omezující 
podmínka by v řadě případů mohla komplikovat správní řízení, tato změna je 
zamýšlena i v rámci prací na novele zákona č. 64/1986 Sb.,  

 
Ad 1 NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
Znění novelizačních bodů je 
v souladu s legislativní 
technikou. (Dojde-li 
k přečíslování odstavců, 
v následujících novelizačních 
bodech se odstavce označují již 
tímto novým číslováním). 
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3) Ze znění zákona č. 64/1986 Sb. by mělo jednoznačně vyplývat, že příkaz na 
místě vydá inspektor České obchodní inspekce a rozhodnutí o spáchání 
přestupku je vydáno ředitelem inspektorátu; v tomto smyslu doporučujeme 
upravit znění § 12, 
 
4) Nepovažujeme za vhodnou formulaci, že přestupky podle § 9 „projednává“ 
v prvním stupni ředitel inspektorátu a navrhujeme formulaci „O tom, zda byl 
spáchán přestupek podle § 9, rozhoduje v prvním stupni ředitel inspektorátu“.
  

Ad 2 AKCEPTOVÁNO JINAK 
Formulace se sladí se zákonem 
o některých přestupcích, před 
slovo „přestupku“ se vloží slovo 
„stejném“.  
 
Ad. 3 AKCEPTOVÁNO 
 
Ad. 4 AKCEPTOVÁNO JINAK  
Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. 

221.   část 
sedmná
ctá – 
změna 
živnoste
nského 
zákona 

bod 
14. 

Požadujeme, aby bod 14. zněl následovně: 
„14. V § 64 odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovy „Přestupky“.“. 
 
Odůvodnění: 
Podle předkládaného návrhu se v předmětném ustanovení slova „Správní 
delikty“ nahrazují slovy „Přestupky právnických a podnikajících fyzických 
osob“, to je však nedostatečné. Toto ustanovení vymezuje příslušnost k 
projednávání přestupků spočívajících v porušení živnostenského zákona. 
Ustanovení živnostenského zákona však mohou porušit jak podnikající 
subjekty, tak nepodnikající fyzické osoby. Proto je nutno volit obecnou 
formulaci, podle které projednávají obecní živnostenské úřady v prvním stupni 
všechny přestupky podle živnostenského zákona (přestupky kohokoliv). 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

 

222.   část 
dvacátá 
sedmá – 
změna 
zákona 
o 
komodi
tních 
burzách 

body 
6. a 
8. 

Novelizační body 6 až 8 požadujeme zrušit. Požadujeme novelizační bod 6 
uvést takto: 
„6. § 36b zní: 

„§ 36b 
(1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný orgán 
státní správy podle § 5 odst. 1. 
(2) Promlčecí doba činí 5 let od jeho spáchání. Byla-li promlčecí doba 
přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání. 
(3) U přestupků podle § 36a nelze upustit od uložení správního trestu.“. 

AKCEPTOVÁNO  
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Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.“. 

223.   část 
třicátá 
sedmá – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
spotřebi
tele 

§ 24 V novele zákona č. 634/1992 Sb. nebyl zohledněn požadavek MPO na zrušení 
odst. 14 písm. e) za současného vložení nového odstavce 15 v § 24 („Za 
přestupek podle odstavců 5 a 6 a odstavce 8 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč; 
u těchto přestupků se ustanovení o upuštění od uložení správního trestu podle 
zákona o odpovědnosti za přestupky nepoužije.“). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Vyloučení možnosti upustit 
od uložení správního trestu 
v případě vyjmenovaných 
přestupků bylo upraveno 
ve společných ustanoveních 
k přestupkům. Ustanovení § 24 
odst. 14 písm. e) bylo 
ponecháno. Systematika bude 
odpovídat obdobným 
ustanovením v zákonech v gesci 
MPO. 

224.   část 
padesát
á osmá 
– 
změna 
zákona 
o 
technic
kých 
požada
vcích 
na 
výrobk
y 

 V novele zákona č. 22/1997 Sb. požadujeme: 
 
1) V novelizačním bodě č. 4 slovo „§ 19“ nahradit slovem „§ 19a“. 
 
 
2) V ÚZ v § 19 není uveden odstavec 2 – požadujeme jej doplnit. 
 
 
3) V § 19b odst. 1 zákona by nemělo být odkazováno na § 19a odst. 6 – proto 
požadujeme novelizační bod 11 uvést takto: 
„11. V § 19b odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovy „Přestupky“ a 
slova „§ 19a odst. 2 a 6“ se nahrazují slovy „§ 19a odst. 2“.“. 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
AKCEPTOVÁNO 

225.   část 
devades
átá 
první – 

 V novele zákona č. 156/2000 Sb. požadujeme: 
 
1) V nadpisu části devadesáté první požadujeme upravit nadpis na „Změna 
zákona o ověřování zbraní střeliva“.  

 
 
AKCEPTOVÁNO JINAK 
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změna 
zákona 
o 
ověřová
ní 
střelnýc
h 
zbraní 
a 
střeliva 

 
 
 
 
 
 
2) V případě přestupků podle § 22a jsem již dříve požadovali, aby nebylo 
možné upustit od potrestání. Proto požadujeme obdobně jako v případě zákona 
o technických požadavcích na výrobky a zákona o posuzování shody tuto 
právní úpravu upravit. 

Nadpis zní: Změna zákona 
o ověřování střelných zbraní 
a střeliva 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 

226.   část 
devades
átá 
druhá – 
změna 
zákona 
o 
vyhledá
vání, 
průzku
mu a 
těžbě 
nerostn
ých 
zdrojů 
z mořsk
ého dna 

bod 
2. 

Novelizační bod 2 požadujeme uvést takto: 
„2. § 18a a 19 včetně nadpisu znějí: 

„§ 18a 
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
neposkytne na žádost ministerstva zprávu o okolnostech závažné havárie podle 
§ 14a. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 
 

§ 19 
(1) Promlčecí doba činí 5 let od jeho spáchání. Byla-li promlčecí doba 
přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání. 
(2) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo. 
(3) Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá ministerstvo a vymáhá 
příslušný celní úřad. 
(4) U přestupků, kterých se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, 
nelze upustit od uložení správního trestu.“. 
 
Novelizační body 4 a 5 požadujeme zrušit. 
 
V ÚZ k § 18 požadujeme upravit psaní výše pokuty tak, aby slovo „10000000 
Kč“ bylo nahrazeno slovem „10 000 000 Kč“ a slovo „100 000 000 Kč“ bylo 
nahrazeno slovem „100 000 000 Kč“. 

AKCEPTOVÁNO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO  

227.   část sto 
sedmá – 

bod 
4., 5. 

Novelizační bod 4 požadujeme uvést následovně: 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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změna 
energeti
ckého 
zákona 

a 12. 
až 
14. 

„4. V § 90 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ 
a doplňuje se písmeno k), které zní: 
„k) poškodí nebo neoprávněně odstraní zařízení elektrizační soustavy, 
plynárenské soustavy nebo soustavu zásobování tepelnou energií.“.“. 
 
V novelizačním bodě 5 požadujeme slova „nebo l“ zrušit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novelizační body 12 až 14 požadujeme zrušit. Nově požadujeme uvést 
novelizační bod 12 následovně: 
„12. § 91d včetně nadpisu zní: 

„§ 91d 
Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Energetický 
regulační úřad. 
(2) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a jejich správu vykonává 
Energetický regulační úřad podle daňového řádu.“.“. 

Na základě dohody 
s Energetickým regulačním 
úřdem bude skutková podstata 
znít: „k) neoprávněně zasáhne 
nebo neoprávněně odstraní 
zařízení elektrizační soustavy, 
plynárenské soustavy nebo 
soustavu zásobování tepelnou 
energií.“. 
Úprava byla zohledněna 
v sankčních ustanoveních.  
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Odstavec 2 byl upraven 
ve spolupráci s Ministerstvem 
financí. 

228.   část sto 
jedenác
tá – 
změna 
zákona 
o 
obecné 
bezpečn
osti 
výrobk
ů 

 V novele zákona č. 102/2001 Sb.: 
 
1) V navrhovaném znění § 8 odst. 4 zákona č. 102/2001 Sb., je uvedeno, že za 
přestupek podle odstavců 1 až 3 „lze uložit“ pokutu do 50 000 000 Kč. Náš 
požadavek obsahoval formulaci „Za přestupek podle odst. 1 až 3 uloží orgán 
dozoru pokutu až do výše 50 000 000 Kč.“, 
 
 
 
 
 
 

 
 
AKCEPTOVÁNO JINAK    
 
Zakotvení odchylky bylo 
upraveno v samostatném 
odstavci, nikoli dikcí „se uloží 
pokuta“.  
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2) Předkladatel nezohlednil náš požadavek na výjimku z ustanovení o upuštění 
od uložení správního trestu u přestupků v § 8 odst. 1 až 3, 
 
3) Není zřejmé, z jakého důvodu je v navrhovaném znění (§ 8 odst. 5) uvedena 
věta „Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni orgán 
dozoru.“ Tuto větu považujeme za nadbytečnou. 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Ustanovení o věcné příslušnosti 
bylo ponecháno v samostatném 
odstavci.  

229.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
10. 

Návrh ruší v § 69 odst. 3 text „s tím, že na místě otisku úředního razítka 
vyjádří tuto skutečnost slovy „otisk úředního razítka““.  Máme za to, že v 
důsledku takové úpravy se dostává do rozporu s § 69 odst. 1 a 3, neboť podle 
odstavce 1 je otisk úředního razítka náležitostí písemného vyhotovení 
rozhodnutí. Navrhujeme řešit např. tak, že v odstavci 1 se za text „otisk 
úředního razítka“ doplní text „ , to neplatí, doručuje-li se písemnost 
elektronicky“ nebo „ , není-li dále stanoveno jinak“. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o speciální ustanovení 
vůči odstavci 1, který upravuje 
obecně náležitosti písemného 
vyhotovení rozhodnutí, odstavec 
3 se použije jen v případě 
elektronického doručení 
rozhodnutí. 

230.    bod 
19. 

Navrhuje se z § 150 odst. 3 vypustit větu 2., 3. a 4. a nahradit je jiným textem. 
Vypouštěná věta třetí však obsahuje pravidla pro běh lhůt a není nahrazena 
jiným textem, rovněž důvodová zpráva o této věci mlčí. Požadujeme proto buď 
tento text nevypouštět, resp. přeřadit ho za nově vkládaný text, nebo alespoň v 
důvodové zprávě vysvětlit, proč je text vypouštěn. Totéž platí pro vypouštěnou 
větu čtvrtou („Zpětvzetí odporu není přípustné.“). 

AKCEPTOVÁNO 
 
Byla nahrazena pouze věta 
druhá. 

231.    bod 
21. 

Navrhuje se do § 150 vložit nový odstavec 5, podle kterého se na doručování 
příkazu nepoužije § 24 odst. 1, tedy fikce doručení.  To však znamená, že úřad 
by neměl v případě, že adresát písemnost nepřevezme, možnost jakkoliv 
pokračovat v řízení.  Je proto nezbytné buď nový odstavec 5 z návrhu vypustit, 
nebo – pokud předkladatel má za to, že doručení fikcí by porušovalo práva 
delikventa – doplnit úpravu o další postup úřadu, např. stanovit, že v případě, 
že si adresát příkaz ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení nevyzdvihne, příkaz se 
posledním dnem této lhůty ruší a řízení pokračuje. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Fikce doručení u příkazu nebude 
vyloučena. 
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232.   část sto 
šedesát
á sedmá 
– 
změna 
zákona 
o 
elektro
nických 
komuni
kacích 

bod 
9. 

Navrhujeme, aby speciální úprava zániku odpovědnosti za přestupek podle 
současně platného znění § 120 odst. 5 (3 roky, kdy se správní orgán o něm 
dozvěděl, nejpozději 10 let ode dne, kdy byl spáchán) byla ponechána.  
 
Odůvodnění 
Obecná úprava § 31 a 32 návrhu nového zákona o přestupcích – stavení a 
přerušení promlčecí doby v zákoně o odpovědnosti za přestupky je pro účely 
správního trestání přestupků podle zákona o elektronických komunikacích 
nedostačující. Jedná se mnohdy o složité a tedy i časově náročné případy, kdy 
takto krátká lhůta by v mnohých případech vedla k faktickému nepotrestání 
přestupku.  
Důvodová zpráva k ust. § 31 a § 32 návrhu nového zákona o přestupcích 
operuje s analogickou úpravou uplynutí promlčecí lhůty a zániku odpovědnosti 
za přestupek v trestním zákoníku (§ 34). Obdobně jako v zákoně o 
odpovědnosti za přestupky se v trestním zákoníku do promlčecí doby 
nezapočítává doba, po kterou nebylo možno činit některé úkony v trestním 
řízení, apod., a dále se promlčecí doba přerušuje zahájením trestního řízení, 
přičemž přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová. 
Až potud je úprava přestupkového řízení obdobná. Podstatný rozdíl je však v 
zániku odpovědnosti za přestupek. Zatímco trestní zákoník v § 34 odst. 1 váže 
promlčení trestní odpovědnosti, a tedy i její zánik, výhradně na uplynutí doby 
stanovené zákonem, čili na uplynutí promlčecí doby, v zákoně o některých 
přestupcích dochází k zániku trestní odpovědnosti bez ohledu na běh 
promlčecích dob, jejich stavení a přerušení, nejpozději 3 popř. 5 let od 
spáchání přestupku. Není tak zohledněna doba soudního řízení správního, které 
trvá běžně na 1. stupni i čtyři roky, včetně kasační stížnosti to tak může být i 5 
let. Než by skončilo v některých případech příslušné řízení, byl by přestupek 
de iure i de facto nepostižitelný. 
Domníváme se, že v případech, kdy dochází k závažným deliktům, za něž 
hrozí až několikamilionové pokuty, jako je tomu v případě zákona o 
elektronických komunikacích, nebude obecná promlčecí doba 5 let od spáchání 
přestupku dostačující. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Cílem úpravy promlčecích dob 
je do určité míry sjednotit 
roztříštěnou právní úpravu doby, 
jejímž uplynutím zaniká 
odpovědnost za přestupek a jiný 
správní delikt. Ve zvláštních 
zákonech je upravena promlčecí 
doba často odlišně – většinou 
jde o kombinaci subjektivní 
tříleté, dvouleté, příp. jednoleté 
lhůty a objektivní dvouleté, 
tříleté, příp. pětileté lhůty 
(někdy i desetileté) pro zahájení 
řízení o správním deliktu. Dnes 
používaná konstrukce lhůt pro 
zánik odpovědnosti za správní 
delikt ve zvláštních zákonech 
však způsobuje v aplikační praxi 
určité obtíže, a to zejména při 
určování počátku běhu 
subjektivní lhůty pro zahájení 
řízení o správním deliktu, což 
potvrzuje též poměrně rozsáhlá 
judikatura. Lhůty obsažené 
v těchto zákonech se podle 
přechodného ustanovení ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona 
nepoužijí - odpovědnost 
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za přestupek a dosavadní jiný 
správní delikt však nezanikne 
dříve, než by uplynula některá z 
těchto lhůt, pokud k jednání 
zakládajícímu odpovědnost 
došlo přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  
Přerušením promlčecí doby 
oznámením o zahájení řízení 
o přestupku a vydáním 
rozhodnutí o přestupku v prvním 
stupni má být omezeno riziko 
zániku odpovědnosti 
za přestupek, neboť obviněný 
(například řidič) často spoléhá, 
že přetížené správní orgány 
v kombinaci s případnými 
obstrukcemi z jeho strany 
jednoduše nestihnou v zákonné 
(jednoleté) lhůtě přestupek 
projednat a uložit mu pokutu. 
Tímto poměrně častým 
postupem je přitom zcela 
popírána hlavní funkce 
správního trestání, kterou je 
nejen potrestat pachatele, ale též 
jej odradit od porušování 
povinností v budoucnu.  
 
Přerušením promlčecí doby 
vydáním rozhodnutí o přestupku 
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se zamezí tomu, aby promlčecí 
doba uplynula v rámci 
odvolacího řízení. V zájmu 
efektivity řízení o přestupku - 
řízení o přestupku nelze v zájmu 
rychlosti a hospodárnosti řízení 
neustále prodlužovat každým 
přerušením promlčecí doby, 
resp. každým vydáním 
rozhodnutí – zejména v případě 
vrácení napadeného rozhodnutí 
odvolacím orgánem k novému 
projednání prvostupňovému 
správnímu orgánu, kdy proti 
novému rozhodnutí 
prvostupňového správního 
orgánu je možno podat další 
odvolání - je stanovena 
maximální objektivní promlčecí 
doba v délce 3 nebo 5 let, jejímž 
uplynutím odpovědnost 
za přestupek definitivně zaniká. 
Maximální pěti letá promlčecí 
doba je však stanovena 
u přestupků, u kterých je horní 
hranice sazby pokuty ve výši 
alespoň 100 000 Kč a u kterých 
je „základní“ promlčecí doba 
tříletá. Nevztahuje se tedy 
na méně závažné (bagatelní) 
přestupky, ale na přestupky svou 
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povahou závažnější (maximální 
tříletá promlčecí doba se pak 
vztahuje na méně závažné 
přestupky, u kterých je 
„základní“ promlčecí doba 
jednoletá). 
 
Není tedy relevantní důvod 
k tomu ponechávat subjektivní 
a objektivní lhůtu, jednalo by se 
navíc o zcela nekoncepční 
právní úpravu. 

233.   část sto 
osmdes
átá 
druhá – 
změna 
zákona 
o 
omezení 
provozu 
zastavá
ren 

důvo
dová 
zprá
va 

Důvodová zpráva ke shora uvedené části uvádí, že se vypouští nadbytečný 
odkaz na subsidiární použití správního řádu. Toto konstatování je však 
nepřesné, odkaz na „předpisy o správním řízení“ není nadbytečný, nýbrž – 
pokud bude platit nová právní úprava – chybný. 
Požadujeme proto text nahradit např. zněním „Vzhledem k tomu, že řízení o 
přestupcích podle zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných 
provozoven v noční době bude podléhat obecné úpravě zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, vypouští se ustanovení odkazující na obecné 
právní předpisy o správním řízení, tj. na správní řád.“, případně textem 
obdobného významu. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Důvodová zpráva byla 
upravena. Pouze upřesňujeme, 
že správní řád se použije 
subsidiárně rovněž ve vztahu 
k obecné úpravě odpovědnosti 
za přestupek. Odkaz tedy není 
zcela chybný. Spíše neúplný, ale 
v první řadě nadbytečný. Proto 
byl ze zákona vypuštěn. 

234.   část sto 
osmdes
átá třetí 
- změna 
zákona 
o 
pohonn
ých 
hmotác

 K novele zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách (část sto osmdesátá 
třetí), k zákonu, kterým se mění zákon o pohonných hmotách a zákon o 
ochraně ovzduší (část dvě stě pátá), k návrhu zákona - účinnost (část dvě stě 
padesátá třetí) 
Předložená novela uvedeného zákona nezohledňuje navrženou novelu zákona o 
pohonných hmotách, která byla předložena vládě 29. dubna 2016, č.j. 
předkladatele: MPO 11169/16/32200/01000, č.j. OVA 542/16 (dále jen 
„projednávaná novela zákona o PH“). Žádáme o zohlednění této navržené 
změny zákona o pohonných hmotách v uvedeném materiálu.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Znění doprovodného zákona 
budeme v průběhu legislativního 
procesu (ve spolupráci 
s věcnými gestory jednotlivých 
zákonů) koordinovat s aktuálním 
stavem jednotlivých zákonů. 
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h Pro úplnost v uvedené věci konstatujeme, že se MV  k projednávané novele 
zákona o PH vyjadřovalo písemně dne 29.3.2016 pod č.j. MV-32899-7/LG-
2016 a tyto připomínky byly vypořádány na jednání dne 22.4.2016. 
 
a) V článku CLXXXIV text „Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a 
čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 
107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 
130/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., se mění takto:“ nahradit textem: 
„Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 
575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 
234/2013 Sb., zákona č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb. a zákona č. 
…/2016 Sb., se mění takto:“. 
 
b) K novelizačním bodům 7 a 8: 
Původní § 9 zákona o pohonných hmotách je projednávanou novelou zákona o 
PH rozšířen o nové odstavce 10, 11, 12 a 13. Původní odstavce 10 a 11 se z 
důvodu vložení uvedených nových odstavců přečíslovaly na odstavce 14 a 15. 
Z tohoto důvodu je nutné upravit navrhované novelizační body takto: 
 
„7. V § 9 odst. 14 úvodní části ………..“. 
„8. V § 9 odst. 14 písm. a) až d) a § 9 odst. 15 se slova „správní delikt“…..“. 
 
c) Současně upozorňujeme na nutnost sladit úpravy v platném znění zákona o 
pohonných hmotách, aby odpovídaly nyní projednávané novele zákona o PH 
(viz č.j. předkladatele: MPO 11169/16/32200/01000, č.j. OVA 542/16). 
Současně upozorňujeme, že odložená účinnost u § 9 odst. 5 (navrhovaný 
novelizační bod č. 6) a § 10 odst. 4 (v předloženém návrhu nově 1) písm. a) 
(navrhovaný novelizační bod č. 12) je v projednávané novele zákona o PH od 
1. ledna 2018 (namísto stávající odložené účinnosti od 1. ledna 2019). 
 
d) Změna zákona, kterým se mění zákon o pohonných hmotách a zákon o 
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ochraně ovzduší, Čl. CCVI 
Body 20 a 25 navržené nyní ke zrušení byly zrušeny již projednávanou 
novelou zákona. Obsahem této části tudíž již musí být změna projednávané 
novely zákona, a to jejích novelizačních bodů č. 56 a 66 (pro úplnost uvádíme, 
že obsah těchto bodů je obsahem novelizačních bodů č. 6 a 12 v části sto 
osmdesáté třetí předloženého návrhu zákona). Žádáme, aby bylo dáno do 
souladu s již projednávanou novelou zákona (viz č.j. předkladatele: MPO 
11169/16/32200/01000, č.j. OVA 542/16). 
 
e) k návrhu zákona - část dvě stě padesátá třetí, Účinnost 
Nově navržená účinnost u čl. CLXXXIV bodů č. 6 a č. 12 a čl. CCVI (ke dni 1. 
ledna 2019) neodpovídá změněné účinnosti těchto ustanovení navržených v 
projednávané novele zákona o PH (viz č.j. předkladatele: MPO 
11169/16/32200/01000, č.j. OVA 542/16). Zde je navržena odložená účinnost 
ke dni 1. ledna 2018. Žádáme, aby navrhované ustanovení bylo uvedeno do 
souladu s projednávanou novelou zákona o PH (tj. odložená účinnost čl. 
CLXXXIV bodů 6 a 12 a čl. CCVI  byla ke dni 1. ledna 2018). 

235.   část dvě 
stě 
devaten
áctá – 
změna 
zákona 
o 
podpor
ovanýc
h 
zdrojíc
h 
energie 

úvod
ní 
věta 

Úvodní větu požadujeme uvést následovně: 
„Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., 
zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb. a 
zákona č. …/2016 Sb., se mění takto:“. 
 
Dále požadujeme vložit tyto nové body: 
a) Za bod 2 požadujeme vložit nový novelizační bod 3:  
„3. V § 49 odst. 1 písmeno k) zní: 
„k) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 nebo 8,“.“. 
Dosavadní body přečíslovat. 
 
b) Za bod 3 požadujeme vložit nový novelizační bod 4: 
„4. V § 49 odst. 1 písmeno r) se za slova „podle § 27 odst.“ vkládá text „3,“.  
Dosavadní body přečíslovat. 
 
 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
Návrh zákona zohledňuje pouze 
vládní návrhy zákonů (tedy 
sněmovní tisky), což v tomto 
případě není splněno.  
 
NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Ad a) a b) 
Jedná se o právní úpravu 
překračující hlavní předmět a cíl 
doprovodného zákona – není 
uveden důvod pro tuto úpravu. 
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c) Novelizační bod 6 (nově bod 8) uvést takto: 
„8. V § 50 odstavec 1 zní: 
„(1) Promlčecí doba činí 5 let od jeho spáchání.“.“. 
 
 
 
 
d) Žádáme o vypuštění novelizačního bodu č. 8 (nově bod 10). Z § 49 
odst. 2 předmětného zákona již vyplývá, že od uložení správního trestu upustit 
nelze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Doplnit nový novelizační bod 10: 
„10. V § 51 odst. 1 a 2 se slova „, výrobce elektřiny z decentrální výrobny 
elektřiny“ zrušují.“. 
 
f) Doplnit nový novelizační bod 11: 
„11. V § 51 odst. 1 se slova „, podporu decentrální výroby elektřiny“ zrušují.“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
Vyloučení možnosti upustit 
od uložení správního trestu není 
odvozena od dikce „se uloží“ 
nebo „lze uložit“ v sankčním 
ustanovení. Tuto odchylku je 
potřeba výslovně zmínit 
ve společných ustanoveních. 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO JINAK, 
VYSVĚTLENO 
 
Ad e) a f) 
Ustanovení byla upravena 
ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu 
a Energetickým 
regulačním úřadem – vizte 
vypořádání připomínky č. 135. 
Jedná se o právní úpravu 
překračující hlavní předmět a cíl 
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doprovodného zákona. 
236.   část dvě 

stě 
čtyřicát
á třetí – 
změna 
zákona 
o 
posuzov
áno 
shody 
stanove
ných 
výrobk
ů 

 V novele zákona č. 90/2016 Sb. požadujeme: 
 
1) V části čtvrté zákona požadujeme nahradit pojem „Správní delikt“ pojmem 
„Přestupek“ ve všech pádech na všech místech výskytu – tj. v nadpisech a v § 
53 až 55 zákona. 
 
2) V případě přestupků podle § 54 odst. 5 písm. a) /tj. přestupky uvedené ve 
skutkových podstatách § 54 odst. 1 písm. d) a e) a odst. 3/ jsme již dříve 
požadovali vyloučení možnosti upustit od potrestání. V předloženém materiálu 
však tento požadavek není zohledněn (v případě změny zákona o technických 
požadavcích na výrobky však ano). Požadujeme proto normativní text upravit 
tak jako je tomu v návrhu novelizačního bodu č. 12 části padesáté osmé 
(novela zákona č. 22/1997 Sb.) tj. „U přestupků podle § 54 odst. 1 písm. d) a e) 
a odst. 3 nelze upustit od potrestání.“. 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 

237.   důvodo
vá 
zpráva 

část 
E 

V důvodové zprávě v bodě E, v němž je rovněž v názvu výslovně zmíněn 
předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí, je nezbytné provést 
vyhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí. 
  
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě je sice v bodě E uveden v názvu rovněž předpokládaný 
dopad na podnikatelské prostředí, ale důvodová zpráva dopady na 
podnikatelské prostředí dále už nerozvádí. Uvádí výslovně pouze pozitivní 
dopad na spotřebitele. Do důvodové zprávy je nezbytné doplnit vyhodnocení 
dopadů na podnikatelské prostředí. 

AKCEPTOVÁNO 

238.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

část 
devaten
áctá – 
změna 
zákona 
o VZP 
ČR 

 Za bod 3 vložit nové body 4 a 5 v tomto znění:  
 
„4. V § 23b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ 
nahrazují slovem „přestupku“.   
5. V § 23b odst. 1 písm. c) se text „§ 7 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 
5“.“.  
 
V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat.  
 
Odůvodnění:  

AKCEPTOVÁNO  
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Úpravou podle vkládaného bodu 5 se § 23b odst. 1 písm. c) uvádí do souladu s 
§ 7 odst. 5 v návaznosti na změnu § 7 provedenou zákonem č. 128/2016 Sb. 

239.   část 
třicátá 
– 
změna 
zákona 
o 
rezortní
ch, 
oborový
ch, 
podniko
vých a 
dalších 
zdravot
ních 
pojišťo
vnách 

úvod
ní 
věta 

Do výčtu novel zákona doplnit zákon č. 200/2015 Sb. a zákon č. 128/2016 Sb. AKCEPTOVÁNO 

240.     Za bod 4 vložit nový bod 5 v tomto znění:  
 
„5. V § 22e odst. 1 písm. e) se text „§ 19 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 19 odst. 
2“.“.  
V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat.   
 
Odůvodnění:  
Úpravou podle vkládaného bodu 5 se § 22e odst. 1 písm. e) uvádí do souladu s § 
19 odst. 2 v návaznosti na změnu § 19 provedenou zákonem č. 128/2016 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

241.   část 
padesát
á 
devátá 
– 
změna 
zákona 

bod 
6. 

Slova „a § 45 a odst. 2“ vypustit. AKCEPTOVÁNO 
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o 
veřejné
m 
zdravot
ním 
pojištěn
í 

242.     Za bod 9 vložit nový bod 10 v tomto znění: 
 
„10. V § 45a odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu 
do“.“.  
V návaznosti na to následující bod návrhu novely přečíslovat. 

AKCEPTOVÁNO 

243.   část 
šedesát
á sedmá 
– 
změna 
zákona 
o 
návyko
vých 
látkách 

bod 
13. 

Bod uvést v tomto znění: 
 
„13. V § 40 se vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:  
„(6) Přestupky podle § 39 odst. 2 projednává v prvním stupni obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. 
(7) Přestupky podle § 39 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie 
České republiky.“. 
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.“. 
 
Odůvodnění: 
V § 40 odst. 6 se stanoví příslušnost správního orgánu k řízení o přestupcích 
podle § 39 odst. 2, kterým i nadále bude obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

244.    bod 
14. 

Bod uvést v tomto znění: 
 
„14. V § 40 odst. 9 se za slova „Veterinárním ústavem“ vkládají slova „a 
orgánem Policie České republiky“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a 
příjem z pokut uložených obecním úřadem je příjmem obce“.“. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
  
Rozpočtové určení příjmů 
z pokut se na základě konzultací 
s Ministerstvem financí 
neuvede.  Z obecné právní 
úpravy o rozpočtovém určení 
příjmů z pokut [§ 6 odst. 1 písm. 
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q) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých 
souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 7 odst. 
1 písm. d) a § 8 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů] platí, že 
pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak, tvoří pokuty příjem 
státního rozpočtu, nebo rozpočtu 
obce anebo kraje. Proto není 
nutno tuto skutečnost 
ve zvláštních zákonech výslovně 
uvádět. 

245.   část sto 
první – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
veřejné
ho 
zdraví 

 Za bod 1 vložit nový bod 2 v tomto znění:  
 
„2. V § 44a odst. 3 se slova „Právnické a“ nahrazují slovy „Fyzické, právnické 
nebo podnikající“ a slova „nebo právnickým“ nahrazují slovy „, právnickým 
nebo podnikajícím fyzickým“.“.  
V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na formulaci vymezení povinných osob v ostatních ustanoveních lze 
dojít k mylnému závěru, že odstavec 3 se podnikajících fyzických osob netýká. 
Vzhledem k tomu, že v ostatních ustanoveních jsou vedle fyzických osob 
uváděny výslovně i podnikající fyzické osoby, je nezbytné v tomto smyslu 
odstavec 3 upřesnit. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Namísto slov „fyzické, 
právnické nebo podnikající“ se 
uvede slovo „nikdo“, a to 
v souladu se stejnou dikcí užitou 
v § 44a odst. 4 (nikdo nesmí).  

246.     Za dosavadní bod 3 vložit nový bod 4 v tomto znění:  
 

AKCEPTOVÁNO  
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„4. V § 44b odst. 1 písm. b) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 
4“.“. 
V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat.  
 
Odůvodnění: 
Úpravou se odstraňuje stávající chybný odkaz na odstavec 5 – správně má být 
uveden odkaz na odstavec 4 (§ 44b se člení na odstavce 1 až 4). 

247.     Za dosavadní bod 13 vložit nové body 14 a 15 v tomto znění: 
 
„14. V § 92d se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 
„(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupku tím, že ve škole 
nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, 
které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a 
studentů.“.  
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.  
15. V § 92d odst. 8 se vkládá nové písmeno a), které zní: 
„a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7,“.  
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).“.  
 
V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat.  
 
Odůvodnění: 
V § 92d odst. 7 se nově upravuje skutková podstata přestupku navazující na § 32 
odst. 2 školského zákona, který zakazuje ve školách a školských zařízeních 
nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými 
požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.  Porušení tohoto zákazu není 
v současné době správním deliktem. Předchozí úprava tohoto správního deliktu v 
§ 92d odst. 7, která byla do zákona č. 258/2000 Sb. doplněna zákonem č. 
82/2015 Sb., byla následně zrušena zákonem č. 267/2015 Sb.   

AKCEPTOVÁNO  
 
 

248.    bod 
22. 

V § 92i odst. 1 písm. b) text „§ 44a odst. 4“ nahradit textem „§ 44a odst. 3 nebo 
4“.  
 
V § 92i odst. 2 písm. a) slova „, nabízet, darovat, dodat, přenechat nebo obstarat“ 
vypustit.  
 

AKCEPTOVÁNO 
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V § 92i odst. 2 písm. a) text „§ 44a odst. 3 nebo 5“ nahradit textem „§ 44a odst. 
5“.  
 
Odůvodnění:  
Změny § 92i navazují na změny § 44a. 

249.   část sto 
šestnáct
á – 
změna 
lázeňsk
ého 
zákona 

§ 41a  V odstavci 1 písm. a) až c) a odstavci 3 text „§ 40“ nahradit textem „§ 41“. AKCEPTOVÁNO 

250.   část sto 
třicátá 
– 
změna 
zákona 
o 
podmín
kách 
uvádění 
biocidní
ch 
příprav
ků a 
účinnýc
h látek 
na trh 

 Část sto třicátou vypustit. 
Odůvodnění: 
Část první zákona č. 120/2002 Sb. bude zrušena novým zákonem o biocidech. 
Vládní návrh zákona je projednáván Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 
589. 

AKCEPTOVÁNO 

251.   část sto 
třicátá 
šestá – 
změna 
transpl
antační
ho 

§ 29 V odstavci 2 písm. a) až c) slovo „povinnost“ nahradit slovy „některou z 
povinností“. 

AKCEPTOVÁNO 
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zákona 
252.    § 30 V odstavci 1 slova „podle zvláštního právního předpisu1)“ nahradit slovy „k 

poskytování zdravotních služeb1)“. 
 
Odůvodnění: 
V zájmu jednoznačného určení místně příslušného krajského úřadu je třeba 
stanovit, že se jedná o oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

AKCEPTOVÁNO 

253.   část sto 
čtyřicát
á 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
podmín
kách 
získává
ní a 
uznává
ní 
odborn
é 
způsobi
losti 
k výkon
u 
zdravot
nického 
povolán
í 

 Čl. CL - změna zákona č. 95/2004 Sb. - uvést v tomto znění:   
„Čl. CL 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. .../2016 Sb. (sněmovní tisk 
723), se mění takto: 
 
1. Nadpis části deváté zní: 

„PŘESTUPKY“. 

2. V nadpisu § 36a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“. 

3. V § 36a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ 
nahrazují slovem „přestupku“. 

4. V § 36a odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“. 

5. V § 36a odst. 3 písm. a) a b), § 39 odst. 1 písm. b) a § 39 odst. 2 písm. b) se 
slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.  

6. V nadpisu § 36b se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k 
přestupkům“. 

7. V § 36b se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují.  

AKCEPTOVÁNO 
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Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2. 

8. V § 36b odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.“.  

Odůvodnění:  

Návrh novely byl upraven v návaznosti na změny provedené zákonem č. 
126/2016 Sb. 

254.   část sto 
padesát
á – 
změna 
zákona 
o 
podmín
kách 
získává
ní a 
uznává
ní 
způsobi
losti 
k výkon
u 
nelékař
ských 
zdravot
nických 
povolán
í 

 Čl. CLI - změna zákona č. 96/2004 Sb. - uvést v tomto znění: 

„Čl. CLI 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 
125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 
189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 
346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto: 

1. V části první nadpis hlavy IX zní: 

„PŘESTUPKY“. 

2. V nadpisu § 89a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“. 

3. V § 89a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ 
nahrazují slovem „přestupku“. 

4. V § 89a odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“. 

5. V § 89a odst. 3 písm. a) a b), § 95 odst. 1 písm. b) a § 95 odst. 2 písm. b) se 
slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.  

6. V nadpisu § 89b se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy 

AKCEPTOVÁNO 
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„k přestupkům“. 

7. V § 89b se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.  

8. V § 89b odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.  

9. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.“.  

Odůvodnění:  
Návrh novely byl upraven v návaznosti na změny provedené zákonem 
č. 126/2016 Sb.  

255.   část sto 
devades
átá pátá 
– 
změna 
zákona 
o 
lidskýc
h 
tkáních 
a 
buňkác
h 

úvod
ní 
věta 

Do výčtu novel zákona doplnit zákon č. .../2016 Sb. (sněmovní tisk 810). AKCEPTOVÁNO 

256.    bod 
1. 

Číslo „VIII“ nahradit číslem „IX“. AKCEPTOVÁNO 

257.    bod 
2. 

Text „§ 25 odst. 8 až 10“ nahradit textem „§ 25 odst. 8 až 11“. AKCEPTOVÁNO 

258.    bod 
3. a 
4. 

Text „§ 25 odst. 11“ nahradit textem „§ 25 odst. 12“. 
 
Odůvodnění:  
Návrh novely byl upraven v návaznosti na změny vyplývající z vládního návrhu 

AKCEPTOVÁNO 
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novely zákona č. 296/2008 Sb. (sněmovní tisk 810). 
259.   část dvě 

stě 
dvanáct
á – 
změna 
zákona 
o 
specific
kých 
zdravot
ních 
službác
h 

 Za bod 8 doplnit bod 9 v tomto znění: 
 
9. V § 92a odst. 3 se slova „V blokovém řízení“ nahrazují slovy „Příkazem na 
místě“.  
 
Odůvodnění:  
Bod 9 byl doplněn v návaznosti na změny vyplývající z části čtrnácté vládního 
návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
(sněmovní tisk 828). 

AKCEPTOVÁNO 

260.   část dvě 
stě 
padesát
á první 
– 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
zdraví 
před 
škodliv
ými 
účinky 
návyko
vých 
látek 

 Čl. CCLII - změna zákona č. .../2016 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek (sněmovní tisk 828) - uvést v tomto znění:   

„Čl. CCLII 

Zákon č. …/2016 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek (sněmovní tisk 828), se mění takto: 

1. V § 23 odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

2. V části první nadpis hlavy IX zní: 

„Přestupky“. 

3. V nadpisu § 35 se za slovo „Přestupky“ doplňují slova „fyzických osob“. 

4. V § 35 odst. 4 a § 36 odst. 12 úvodních částech ustanovení se slova „spolu 
s pokutou“ zrušují. 

5. V nadpisu § 36 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“. 

AKCEPTOVÁNO 
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6. V § 36 odst. 1 až 9 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ 
nahrazují slovem „přestupku“. 

7. V § 36 odst. 10 úvodní části ustanovení, § 36 odst. 10 písm. a) až e), § 36 
odst. 11, § 36 odst. 12 úvodní části ustanovení a § 36 odst. 12 písm. a) a b) 
se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

8. V § 36 odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „se uloží pokuta“ nahrazují 
slovy „lze uložit pokutu“. 

9. § 37 včetně nadpisu zní:  

 „§ 37 
Propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených              ke 

kouření a lihovin  

        Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je tabákovým 
výrobkem, bylinným výrobkem určeným ke kouření nebo lihovinou, za 
přestupek podle § 35 odst. 1 písm. a) nebo § 36 odst. 1 písm. a) nebo j), její 
propadnutí se uloží.“.   

10. § 38 se včetně nadpisu zrušuje. 

11. V § 39 se odstavce 1 a 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.  

12. V § 39 odst. 3 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

13. V nadpisu § 40 se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy 
„k přestupkům“. 

14. V § 40 se odstavce 1 až 4 zrušují. 
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Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 1 až 3. 

15. V § 40 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Správní delikty“ nahrazují 
slovem „Přestupky“. 

16. V § 40 odst. 1 písm. a) až e) a g) až k) se slova „správní delikty“ nahrazují 
slovem „přestupky“. 

17. V § 40 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „V blokovém řízení“ 
nahrazují slovy „Příkazem na místě“.“.  

Odůvodnění: 
Projednávání předchozího vládního návrhu zákona (sněmovní tisk 508) bylo 
ukončeno – Poslanecká sněmovna nevyslovila s návrhem souhlas. V současné 
době je v Poslanecké sněmovně projednáván nový vládní návrh zákona 
(sněmovní tisk 828). 

261.   Změna 
zákona 
o 
biocidec
h 

 Za část dvě stě padesátou druhou vložit novou část .... v tomto znění: 

„ČÁST ...   
Změna zákona o biocidech  

Čl. ...  

Zákon č. …/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) (sněmovní tisk 
589), ve znění zákona č. .../2016 Sb. (sněmovní tisk 717), se mění takto: 

1. V části první nadpis hlavy V zní: „PŘESTUPKY“. 

2. V nadpisu § 10 se za slovo „Přestupky“ doplňují slova „fyzických osob“. 

3. V nadpisu § 11 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.  

4. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují 
slovem „přestupku“. 

AKCEPTOVÁNO 
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5. V § 11 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu 
do“.  

6. V § 11 odst. 2 písm. a) až c) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem 
„přestupek“. 

7. V nadpisu § 12 se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy 
„k přestupkům“. 

8. V § 12 se odstavce 1 až 4 zrušují. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 1 až 3.  

9. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Správní delikty“ nahrazují 
slovem „Přestupky“. 

10. V § 12 odst. 1 písm. a) a b) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem 
„přestupky“.  

Odůvodnění:  
Tímto návrhem se nahrazuje návrh novely zákona č. 120/2002 Sb. (část sto 
třicátá).  

262.  Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

část 
dvacátá 
druhá – 
změna 
zákona 
o 
organiz
aci a 
provádě
ní 
sociální
ho 

obec
ně 

Vzhledem k tomu, že první věta navrhovaného § 54a odst. 11, nově odst. 4 
(„Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají v oborech své 
působnosti okresní správy sociálního zabezpečení a služební orgány.“) nebyla 
do návrhu doprovodného zákona vložena, považujeme za vhodné vložit do § 6 
zákona č. 582/1991 Sb. ustanovení o věcné příslušnosti OSSZ k projednání 
přestupků. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Bylo upraveno v rámci § 54a 
odst. 1. 
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zabezpe
čení 

263.    § 54 
odst. 
1 
písm
. a) 

Slova „§ 12 písm. d)“ je nutno nahradit slovy „§ 12 písm. e)“. 
Odůvodnění: Povinnost občana, který není v roli OSVČ, je uvedena v 
ustanovení § 12 písm. e). 

AKCEPTOVÁNO 

264.    § 54 
odst. 
2 
písm
. b) a 
§ 54 
odst. 
3 
písm
. c) 

Slova „rozhodnutím o opatření“ nahradit slovem „opatřením“. 
 
Odůvodnění: Opatření k nápravě nejsou ukládána správním rozhodnutím. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

265.    § 54 
odst. 
3 

Upozorňujeme, že podle Senátního tisku 274 s předpokládanou účinností od 1. 
10. 2016 bude zaměstnavatel povinen (podle nově vkládaného § 37 odst. 3 
zákona č. 582/1991 Sb.) vydat potvrzení o údajích podle písm. b) a d) na 
předepsaném tiskopisu občanu a stejnopis předložit ČSSZ, a to do 30 dnů po 
skončení zaměstnání v hlubinném hornictví. Ve lhůtě 30 dnů bude 
zaměstnavatel povinen vydat občanu toto potvrzení na jeho žádost. Za 
nesplnění nebo porušení této povinnosti bude možné uložit zaměstnavateli 
pokutu až do výše 100 000 Kč, a při opakovaném nesplnění nebo porušení až 
do výše 500 000 Kč. S předpokládanou účinností od 1. 7. 2017 bude systém 
správních pokut nahrazen systémem přestupků a pořádkových pokut. V § 54 
odst. 3 bude proto třeba upravit text písmen g) až i) následovně: 
 
„g) nevede řádně evidenci údajů uvedených v § 37 odst. 1 až 3 nebo 
nepředkládá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení stejnopis potvrzení 
podle § 37 odst. 3,  
 
h) nevydá občanu na jeho žádost ve stanovené lhůtě ani po písemném 
upozornění orgánu sociálního zabezpečení potvrzení podle § 37 odst. 2, 3 nebo 

AKCEPTOVÁNO 
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7 nebo podle § 40 nebo § 42, 
 
i) nevede evidenci údajů uvedených v § 37 odst. 7 nebo tyto údaje nepředkládá 
ve lhůtě stanovené v § 39a odst. 1 České správě sociálního zabezpečení podle § 
39a odst. 6,“. 

266.    § 54 
odst. 
3 
písm
. j) 

Slovo „listy“ nahradit slovem „list“ a obě slova „je“ nahradit slovem „jej“. 
 
Odůvodnění: Pro naplnění skutkové podstaty přestupku postačí, neplní-li 
zaměstnavatel povinnost spočívající ve vedení a odesílání evidenčních listů 
důchodového pojištění alespoň v jednom případě 

AKCEPTOVÁNO 

267.    § 54 
odst. 
4 
písm
. a) 

Slovo „povinnosti“ nahradit slovem „povinnost“ 
 
Odůvodnění: Pro naplnění skutkové podstaty přestupku postačí nesplnění 
pouze jedné z těchto povinností 

AKCEPTOVÁNO 

268.    § 54 
odst. 
4 
písm
. b) 

Z důvodu lepší srozumitelnosti požadujeme ponechat původní uvozující text „v 
případech podle § 35a odst. 7“ nebo jiným způsobem vyjádřit odkaz na 
ustanovení § 35a odst. 7 zákona č. 582/1991 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 
 

269.    § 54 
odst. 
5 

V návaznosti na připomínku Ministerstva vnitra k paralelně projednávanému 
materiálu „OSVČ a technická novela“, jehož předkladatelem je MPSV, 
požadujeme na konci odst. 5 doplnit písm. e) až i), která znějí následovně: 
„e) neposkytne poživateli důchodu součinnost podle § 116d odst. 2, 
 
f) nepřevezme po dobu hospitalizace poživatele důchodu vyplacený důchod 
nebo jej nepředá poživateli bezprostředně po jeho obdržení podle § 116d odst. 
3 písm. a), 
 
g) neuloží přijatý důchod nebo jeho část podle § 116d odst. 3 písm. b), 
 
h) nevyúčtuje písemně částky přijatého důchodu na žádost poživatele důchodu 
podle § 116d odst. 3 písm. c), nebo 
 
i) neoznámí provozovně držitele poštovní licence ve stanovené lhůtě ukončení 

AKCEPTOVÁNO 
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pobytu poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jí 
neprodleně nevrátí částky důchodu přijaté po úmrtí poživatele důchodu podle § 
116d odst. 3 písm. d).“. 

270.    § 54 
odst. 
6 
písm
. b) 

Na konci ustanovení požadujeme doplnit slova „nebo odst. 5 písm. e) až i)“. AKCEPTOVÁNO  
 

271.    § 54 
odst. 
6 
písm
. c) 

Slova „odstavce 3 písm. b) a e) nebo odstavce 5“ požadujeme nahradit slovy 
„odstavce 3 písm. b) a c) nebo odstavce 5 písm. a) až d)“. 

AKCEPTOVÁNO  
  
 

272.    § 54a Za odstavec 3 požadujeme vložit odstavce 4 až 9 v tomto znění: 
„(4) Správní orgán, aniž zahájí řízení, může věc usnesením odložit též tehdy, 
má-li za to, že samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze 
spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností 
zjevné, že škodlivý následek způsobený jednáním majícím znaky přestupku byl 
osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo 
odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.  
 
(5) Správní orgán může usnesením zastavit řízení též tehdy, je-li ze zjištěných 
skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený jednáním majícím znaky 
přestupku byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již 
napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.“ 
 
Odůvodnění k odst. 4 a 5: 
Základním účelem řízení o přestupku a případné sankce v něm uložené je 
výchovně působit na pachatele přestupku v tom směru, aby pochopil závadnost 
své činnosti a tuto již v budoucnu neopakoval. Takového cíle může být v celé 
řadě případů vyskytujících se při provádění sociálního zabezpečení dosaženo 
již pouhým upozorněním pachatele na jednání či opomenutí vykazující znaky 
skutkového podstaty přestupku. Nápravný účinek je zjevný též v situacích, kdy 
pachatel již před zahájením řízení o přestupku přijal dostatečná opatření k 
nápravě stavu, který svým deliktním jednáním způsobil. Jestliže orgán 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
Odstavec 4 byl doplněn 
ve smyslu připomínky.  
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
VYSVĚTLENO 
 
Odstavec 5 nebyl doplněn. 
Takové případy lze řešit 
institutem sněmovního tisku 555 
upuštění od uložení správního 
trestu.  
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sociálního zabezpečení posoudí tato opatření jako zcela dostatečná, není v 
zásadě věcného důvodu pro to, aby řízení bylo ve všech případech obligatorně 
zahajováno, popř. aby v něm bylo nadále pokračováno. Navrhuje se proto, aby 
měl orgán sociálního zabezpečení – po posouzení všech rozhodných 
skutečností – možnost řízení o správním deliktu vůbec nezahajovat, popř. je 
zastavit z toho důvodu, že prokazatelně došlo k nápravě pachatele. Konkrétní 
případy, kdy by v případě odstraněných následků a napraveného pachatele 
orgán sociálního zabezpečení upustil od zahájení řízení či od pokračování v 
něm, by byly samozřejmě na jeho úvaze, obecně však lze říci, že by se typicky 
jednalo o bagatelní případy běžných administrativních opomenutí.  
 
„(6) V řízení o přestupku se nepoužije ustanovení zákona o odpovědnosti za 
přestupky o povinnosti správního orgánu vyrozumět o odložení věci osobu 
přímo postiženou spácháním přestupku.“  
 
Odůvodnění k odst. 6: 
Zásada, že v případě, kdy orgán sociálního zabezpečení odloží věc před 
vlastním zahájením řízení o přestupku, o tom povinně vyrozumí osobu 
postiženou spácháním přestupku, je pro oblasti nemocenského pojištění a 
důchodového pojištění zcela nerealizovatelná, neboť by znamenala značný 
nárůst administrativní agendy orgánů sociálního zabezpečení. Většina 
přestupků, které se v těchto oblastech vyskytují, jsou totiž přestupky, jimiž je 
přímo postižen někdo jiný; typicky se tato skutečnost projevuje v případě 
přestupků zaměstnavatele, kdy nesplněním ohlašovací povinnosti o 
zaměstnanci, je zaměstnanec přímo postižen (např. nevyhotovení evidenčního 
listu důchodového pojištění a neodeslání orgánu sociálního zabezpečení). V 
souvislosti s textem navrhovaného zákona o odpovědnosti za přestupky dále 
konstatujeme, že ustanovením § 54a odst. 2 o tom, že účastníkem řízení o 
přestupku není poškozený, není věc řešena, neboť navrhovaný zákon 
terminologicky rozlišuje poškozeného a osobu přímo postiženou spácháním 
přestupku, byť ani jeden z těchto pojmů výslovně nedefinuje. 
 
„(7) Ve výrokové části rozhodnutí o přestupku se neuvede 
a) označení místa a času spáchání skutku, který se týká porušení 
oznamovací povinnosti nebo v obdobných případech, kdy tyto skutečnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO  
 
Bylo upraveno ve smyslu 
připomínky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
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nelze zjistit, a  
b) forma zavinění u obviněného, který je fyzickou osobou.“ 
 
Odůvodnění k odst. 7: 
Jedná se o skutečnosti, které jsou obtížně prokazatelné, navíc (pokud jde o 
formu zavinění obviněného) z hlediska skutkových podstat se téměř vždy jedná 
o omisivní jednání nedbalostního charakteru. Nedostatek těchto náležitostí ve 
výroku rozhodnutí (z důvodu jejich obtížné zjistitelnosti) by mohl vést 
návrhům na zrušení rozhodnutí z formálně-právních důvodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(8) Společné řízení o více přestupcích se vede pouze v případě, projednává-li 
se více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních 
povinností v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění nebo 
pojistného na sociální zabezpečení, které podezřelý spáchal ve stejném 
postavení.“ 
 
Odůvodnění k odst. 8: 
Ve shodě s důvodovou zprávou k zákonu o přestupcích se navrhuje vymezit 
hranice společného řízení z hlediska subjektivní souvislosti přestupků 
(přestupky páchané stejným pachatelem), tj. fyzickou nebo právnickou osobou 
mající v sociálním pojištění určité postavení, na které jsou tyto povinnosti 
vázány. Oblastí veřejné správy je určitý souhrn právních norem, které regulují 
množinu právních vztahů majících společného jmenovatele. Tím lze v tomto 
kontextu rozumět shodný nebo obdobný veřejný zájem. Nejedná se však o 
veřejný zájem vyjádřený obecně, například ochrana životního prostředí. 
Veřejný zájem je třeba v tomto kontextu definovat ve vztahu ke skutkovým 
podstatám přestupků jako druhový nebo skupinový objekt přestupků.  

 
Odstavec 7 nebyl zakotven. 
V případě přestupků, u kterých 
nelze zjistit místo a čas spáchání 
(typicky přestupky proti 
oznamovací povinnosti) není 
nezbytné uvádět tuto náležitost 
do výrokové části – absence této 
náležitosti nezpůsobuje 
nezákonnost rozhodnutí. 
U formy zavinění postačí uvést 
obecně nedbalost (ke vzniku 
odpovědnosti za přestupek 
postačuje zavinění z nedbalosti), 
pokud není vyžadován úmysl.  
 
AKCEPTOVÁNO  
 
Odstavec 8 byl doplněn. 
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 Jde o přestupky spáchané stejným pachatelem vztahující se k jeho 
postavení v sociálním pojištění; touto formulací jsme měli na mysli „roli“ 
konkrétního subjektu v sociálním pojištění s tím, že společně by byly povinně 
projednávány pouze ty přestupky, které pachatel spáchal v této konkrétní 
„roli“, byť i ve více oblastech sociálního zabezpečení. Tak např. v situaci, kdy 
by se konkrétní fyzická osoba – obvodní lékař, který zaměstnává zdravotní 
sestru, dopustila v krátkém časovém úseku přestupku jako zaměstnavatel v 
oblasti nemocenského pojištění tím, že neoznámil u sestry změnu údajů, v 
oblasti pojistného na sociální zabezpečení tím, že nepředal přehled o pojistném 
za konkrétní kalendářní měsíc, a v oblasti důchodového pojištění tím, že 
nezaslal evidenční list DP za zdravotní sestru, jako ošetřující lékař tím, že 
nezaslal příslušné OSSZ první díl rozhodnutí o vzniku DPN vystavené jeho 
pacientovi, jako OSVČ tím, že by nepředal včas přehled o vyměřovacích 
základech, a jako práce neschopný pojištěnec tím, že porušil režim DPN 
pojištěnce v prvých 14 dnech DPN, bylo by podle předloženého návrhu nutno 
všechny tyto přestupky projednat ve společném řízení, což považujeme 
vzhledem k různorodosti těchto jednání a i k někdy odlišnému okruhu 
důkazních prostředků za nedůvodné.  
 Požaduje se proto změna tohoto ustanovení tak, aby byly orgány 
sociálního zabezpečení povinny vést jedno společné řízení v situaci, kdy se tato 
fyzická osoba dopustila přestupku jako zaměstnavatel v celé oblasti sociálního 
pojištění (tj. nemocenské pojištění, důchodové pojištění i pojistné na sociální 
zabezpečení), zatímco samostatná řízení by se vůči téže osobě vedla jako vůči 
ošetřujícímu lékaři, jako vůči OSVČ a jako vůči práce neschopnému pojištěnci. 
Případné spojení těchto řízení by se pak řešilo ve smyslu § 140 správního řádu, 
tj. jako možné, nikoli však povinné.  
 
„(9) Promlčecí doba činí 3 roky; jde-li o přestupek, za který je stanovena 
pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. 
Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 
5 let od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž 
horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 7 let od jeho spáchání. 
 
Odůvodnění k odst. 9: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO  
 
Odstavec 9 byl doplněn. 
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Podle ustanovení § 30 navrhovaného přestupkového zákona činí promlčecí 
doba u „běžných“ deliktů 1 rok (pouze jde-li o přestupek, za který zákon 
stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí 3 roky), 
přičemž podle § 31 odst. 1 téhož zákona počíná běžet dnem následujícím po 
dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k 
ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. 
MPSV navrhuje prodloužit „základní délku“ promlčecí doby tak, že pro oblast 
sociálního zabezpečení by byla jednoroční promlčecí doba u běžných deliktů 
nahrazena tříletou a tříletá promlčecí doba u nejzávažnějších deliktů pětiletou. 
Jednoroční délka promlčecí doby je z hlediska sociálního pojištění zcela 
nevhodná. Většina deliktů v oblasti sociálního pojištění jsou delikty 
administrativního charakteru spočívající v nesplnění ohlašovací (oznamovací) 
povinnosti zaměstnavatele, popř. v plnění jiných administrativních povinností 
zaměstnavatele; značná část z nich se zjistí až v rámci kontrolní činnosti 
prováděné přímo u zaměstnavatele. I když orgány sociálního zabezpečení 
provádí tyto kontroly soustavně a u všech zaměstnavatelů, je frekvence 
kontrolní činnosti taková, že při jednoroční promlčecí době by značná část 
přestupků byla zjištěna buď již jako promlčená, nebo v období těsně před jejich 
promlčením. Výše pokut v oblasti sociálního pojištění přitom není taková, aby 
umožňovala použití obecné tříleté promlčecí doby uvedené v § 30 písm. b) 
navrhovaného zákona o přestupcích. Dodržení jednoleté (resp. pro závažnější 
přestupky tříleté) promlčecí doby by proto popíralo účel zákonných 
ustanovení, která tyto přestupky regulují, plnění zákonných povinností by se 
tak po této změně stalo obtížněji vymahatelné než v současnosti, navíc by 
nastávala určitá nerovnost mezi kontrolovanými subjekty, které se pochybení 
dopustily v období kratším než jeden rok před provedením kontroly, a subjekty 
ostatními. Princip prodloužené doby pro uložení sankce je respektován již v 
současném znění § 54 odst. 8 zákona č. 582/1991 Sb.  
Použití § 32 navrhovaného přestupkového zákona (přerušení promlčecí doby) 
pro tento účel není prakticky nápomocné, neboť toto ustanovení váže přerušení 
podpůrčí doby na činnost správního orgánu, jejímž samozřejmým 
předpokladem je, že správní orgán skutečnost, že právní předpis byl porušen, 
vůbec zjistil. 
Odchylka v délce prodloužené promlčecí doby podle stanovené v § 32 
navrhovaného zákona o odpovědnosti za přestupky (5 let namísto 3 roků a 7 let 
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namísto 5 let) navazuje na odchylku od § 30 týkající se obecné délky promlčecí 
doby. Délka prodloužené promlčecí doby při jejím přerušení se navrhuje tak, 
aby odpovídala pojetí v navrhovaném zákoně o přestupcích, tj. aby byla o dva 
roky delší, než je základní délka promlčecí doby. Vychází se přitom z toho, že 
důvody pro přerušení promlčecí doby uvedené v § 32 navrhovaného zákona o 
přestupcích mají stejné časové dopady v oblasti sociálního pojištění, jako v 
jiných oblastech, pro které je obecná právní úprava navrhována. 

273.   část 
třicátá 
pátá – 
změna 
zákona 
o 
pojistné
m na 
sociální 
zabezpe
čení 
a příspě
vku na 
státní 
politiku 
zaměstn
anosti 

§ 25e Za odstavec 1 požadujeme vložit nové odstavce 2 až 4 v tomto znění: 
„(2) Správní orgán, aniž zahájí řízení, může věc usnesením odložit též tehdy, 
má-li za to, že samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze 
spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností 
zjevné, že škodlivý následek způsobený jednáním majícím znaky přestupku byl 
osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo 
odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby. 
 
(3) Správní orgán může usnesením zastavit řízení též tehdy, je-li ze zjištěných 
skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený jednáním majícím znaky 
přestupku byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již 
napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby. 
 
(4) V řízení o přestupku se nepoužije ustanovení zákona o odpovědnosti za 
přestupky o povinnosti správního orgánu vyrozumět o odložení věci osobu 
přímo postiženou spácháním přestupku.“  
Dosavadní odst. 2 označit jako odst. 5. 
Odůvodnění k odst. 2 až 4: 
Odůvodnění je shodné, jako u obdobných ustanovení, jejichž vložení se 
navrhuje do § 54a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 
odůvodnění tam uvedené bylo zpracováváno pro všechny tři oblasti 
(nemocenské pojištění, důchodové pojištění a pojistné na sociální 
zabezpečení). 

AKCEPTOVÁNO 
ČÁSTEČNĚ  
 
Vizte vypořádání připomínky 
č. 273. 
 
 
 

274.     Za odstavec 5 (dosavadní odstavec 2) požadujeme vložit nové odstavce 6 až 8 
v tomto znění: 
„(6) Ve výrokové části rozhodnutí o přestupku se neuvede 
a) označení místa a času spáchání skutku, který se týká porušení 
oznamovací povinnosti nebo v obdobných případech, kdy tyto skutečnosti 

AKCEPTOVÁNO 
ČÁSTEČNĚ  
 
Vizte vypořádání připomínky 
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nelze zjistit, a  
b) forma zavinění u obviněného, který je fyzickou osobou. 
 
(7) Společné řízení o více přestupcích se vede pouze v případě, projednává-li 
se více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních 
povinností v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění nebo 
pojistného na sociální zabezpečení, které podezřelý spáchal ve stejném 
postavení. 
(8) Promlčecí doba činí 3 roky; jde-li o přestupek, za který je stanovena 
pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. 
Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 
5 let od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž 
horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 7 let od jeho spáchání.“ 
Odůvodnění k odst. 6 až 8: 
Odůvodnění je shodné, jako u obdobných ustanovení, jejichž vložení se 
navrhuje do § 54a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 
odůvodnění tam uvedené bylo zpracováváno pro všechny tři oblasti 
(nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojištění na sociální 
zabezpečení). 

č. 273. 
 
 

275.   část 
padesát
á druhá 
– 
změna 
zákona 
o státní 
sociální 
podpoř
e 

 Požadujeme vypustit § 65a odst. 2 písm. a), který upravuje od roku 2006 
přestupky v případech, kdy  „fyzická osoba, kterou je oprávněná osoba, osoba 
společně posuzovaná nebo příjemce dávky, nesplní povinnost osvědčit 
skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu nebo 
ohlásit změny v těchto skutečnostech podle § 61 odst. 1 až 4 ve stanovené 
lhůtě“ a následně upravit text tohoto ustanovení  
Odůvodnění: Na základě zkušeností z aplikační praxe nám v uvedených 
případech plně postačuje využití § 2 návrhu zákona o některých přestupcích 
(sněmovní tisk 554). 

AKCEPTOVÁNO 

276.   část 
sedmde
sátá 
devátá 
– 

§ 59 
odst. 
1 
písm
. c) 

Navrhované znění („v rozporu s § 19a odst. 2, zprostředkuje osvojení nebo 
pěstounskou péči podle § 19a odst. 1 písm. d),“) navrhujeme nahradit tímto 
textem:  
„svěří dítě nebo zprostředkuje svěření dítěte do moci jiného za účelem osvojení 
nebo pro jiný obdobný účel, zejména tím, že v rozporu s § 19a odst. 2 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
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změna 
zákona 
o 
sociálně
-právní 
ochraně 
dětí 

zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči podle § 19a odst. 1 písm. d),“. 
Odůvodnění: V minulosti se správní delikt nelegálního zprostředkování 
náhradní rodinné péče postihoval minimálně a nebyly tak ani zkušenosti se 
soudním přezkumem v této oblasti. Delikt postihuje situace nelegálního 
„obchodu s dětmi“ v případě, kdy není prokázáno, že k protizákonnému 
jednání došlo za úplatu (v takovém případě se jedná již o trestný čin). V 
poslední době jsou však častější zkušenosti s aplikací uvedené skutkové 
podstaty, přičemž v rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu došlo ke 
změně judikatury oproti předchozí rozhodovací praxi, která vycházela i z 
judikatury Ústavního soudu a dovolovala postihovat obchod s dětmi v širším 
počtu případů. V současnosti je tak skutková podstata vykládána velmi 
restriktivně a prakticky znemožňuje stíhání této závažné protiprávní činnosti. 
Proto se navrhuje sladit text zdejšího přestupku se skutkovou podstatou 
trestného činu svěření dítěte do moci jiného podle § 169 trestního zákoníku 
(„kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný 
obdobný účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem 
činnosti.“), přičemž menší společenská škodlivost přestupku je dána právě 
absencí „odměny“, která charakterizuje obchod s dětmi v rovině trestněprávní. 
Dosavadní skutkovou podstatu se navrhuje zachovat pouze jako část, 
vymezující příkladmo, jakým jednáním může být skutková podstata naplněna. 
„Svěření do moci jiného pro jiný obdobný účel“ pak bude představovat např. 
zprostředkování seznámení se zájemců o dítě s matkou dítěte, poradenství a 
pomoc s uznáním fiktivního otcovství a následné svěření dítěte do péče osob, 
které nejsou rodiči dítěte, apod. 

návrhu. 

277.    § 59 
odst. 
1 
písm
. d) 

Navrhované znění „d) neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 
že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé, podle § 10a 
odst. 2,“ navrhujeme doplnit o slova: „nejde-li o příbuzného dítěte až do třetího 
stupně,“. 
Odůvodnění: V současnosti se v sociálním zabezpečení nijak nerozlišuje, zda 
dítě převezme do péče se souhlasem rodičů ve smyslu § 881 občanského 
zákoníku blízký příbuzný či cizí osoba. Porušení oznamovací povinnosti o 
převzetí dítěte do péče by současně mělo být již dnes stíháno bez ohledu na to, 
zda dítě převzala do péče např. sousedka či jiná úplně cizí osoba, nebo naopak 
např. babička dítěte či starší zletilý sourozenec apod. Navrhuje se vyloučit 
přestupkovou odpovědnost v případě, že dítě se souhlasem rodičů převezmou 

AKCEPTOVÁNO 
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do péče nejbližší příbuzní, tedy příbuzní do 3. stupně, tak jak stupně 
příbuzenství vymezuje občanský zákoník v § 773. Ve druhém stupni jsou s 
dítětem příbuzní prarodiče a starší sourozenci, ve třetím stupni pak 
praprarodiče nebo strýcové a tety. Navrženou úpravou bude jednak aprobován 
faktický stav, kdy po nejbližších příbuzných není plnění oznamovací 
povinnosti vymáháno a takový přestupek není stíhán, jednak by bylo naplněno 
důvodné očekávání dotčené veřejnosti, neboť účastníci - nejbližší příbuzní - 
zpravidla vůbec netuší, že neoznámením převzetí dítěte do péče v dohodě se 
zákonným zástupcem by snad mohli porušovat nějakou právní povinnost. 
Navrhovaná úprava tak současně přispěje k posílení právní jistoty. 

278.    § 59 
odst. 
1 
písm
. e) 

Navrhované znění „ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením 
nebo rozšířením údajů v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení,“ 
navrhujeme nahradit tímto textem: 
„v rozporu s § 57 odst. 2 poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, se 
kterými se seznámila při spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany,“. 
Odůvodnění: Podle § 57 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. jsou zaměstnanci v 
orgánech sociálně-právní ochrany povinni zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v 
přímé souvislosti s tím seznámili, zejména jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-právní ochrany na 
ohrožení dítěte, o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v 
rodině s dítětem, a rovněž o údajích o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do péče 
před osvojením, jakož i o místě pobytu takového dítěte. Podle odst. 2 téhož 
ustanovení povinnost mlčenlivosti platí obdobně i pro jakékoli jiné fyzické 
osoby, které se při spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany a zařízeními 
sociálně-právní ochrany seznámily s údaji, na které se mlčenlivost vztahuje. 
Zákon však nedůvodně v přestupkových ustanoveních z rozsahu údajů, 
podléhajících mlčenlivosti, vybírá pouze údaje o osvojení, ostatní údaje nejsou 
takto chráněny a zákonem založená povinnost mlčenlivosti je tak imperfektní 
normou. Proto je nezbytné formulovat přestupkovou odpovědnost související s 
porušením zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti obecně. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu. 
 
 

279.    § 59 
odst. 
1 
písm

Navrhované znění, vycházející doslovně z již platného znění („maří výkon 
ochranné výchovy dítěte anebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do péče jiné 
osoby než rodiče nebo do pěstounské péče,“) navrhujeme přeformulovat takto: 
„narušuje péči o dítě svěřené do péče jiného člověka než rodiče“. 

AKCEPTOVÁNO  ČÁSTEČNĚ  
 
Skutková podstata bude znít: 
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. f) Odůvodnění: ustanovení nevhodně směšuje dvě základní oblasti právního řádu, 
totiž trestní a civilní právo. Není důvod zakládat přestupkovou odpovědnost 
„maření ochranné výchovy“, která je trestní sankci, ukládanou mladistvým 
podle trestních předpisů, neboť společensky škodlivé maření ochranné 
výchovy je postihováno podle § 337 odst. 1 písm. j) trestního zákoníku 
(Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání). Přestupková odpovědnost by 
měla dopadat toliko na protiprávní narušování náhradní péče, tedy péče jiného 
člověka než rodiče. I zde se navrhuje formulační úprava, neboť dosavadní 
kazuistická úprava „svěřeného do péče jiné osoby než rodiče nebo do 
pěstounské péče“, zahrnuje zřejmě tzv. svěřenectví podle § 953 občanského 
zákoníku a vedle toho pěstounství podle § 958 a násl. občanského zákoníku. V 
obou případech se jedná o meritorní rozhodnutí. Dítě však může být meritorně 
svěřeno do péče taktéž poručníku, který ze stávajícího znění zcela vypadává, a 
dále může být dítě svěřeno do péče jiného člověka rovněž nemeritorně, a to 
předběžným opatřením. Navrhuje se proto obecná formulace, která 
jednoznačně zahrnuje všechny v úvahu přicházející eventuality. 

„maří výkon ochranné výchovy 
dítěte nebo narušuje péči o dítě 
svěřené do péče jiného člověka 
než rodiče“. 
 
Jedná se o přizpůsobení 
terminologii nového občanského 
zákoníku, ve zbytku jde 
připomínka nad rámec návrhu.   
 

280.    § 59a Navrhované znění požadujeme doplnit a současně rozčlenit takto: 
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba 
provozující ústavní zařízení nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc dopustí přestupku tím, že  
a) poruší práva dětí v ústavních zařízeních uvedených v 29 odst. 1, 
b) nezajistí, aby takové zařízení plnilo povinnosti podle § 29 odst. 6. 
Odůvodnění: Podle § 29 odst. 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností 
sleduje dodržování práv dítěte, jedná se o základní dozorčí kompetenci orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí. § 29 odst. 1 uvedená zařízení vymezuje tak, že se 
jedná o „školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením a dětské domovy pro děti do 3 let 
věku a obdobné ústavy (zařízení), umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby 
byly zřízeny právnickými nebo fyzickými osobami“. Tomuto dozorčímu 
orgánu jsou přitom uloženy i povinnosti v řadě případů provádět periodický 
dozor (jednou za tři měsíce) a jsou mu svěřeny významné pravomoci a jim 
odpovídající povinnosti ústavního zařízení. Poruší-li ústavní zařízení vůči 
dozorčímu orgánu tyto povinnosti, je založena deliktní odpovědnost (jedná se o 
porušení povinností podle § 29 odst. 6). Pokud však dozorčí orgán při výkonu 
dozorčí činnosti zjistí porušení práv dětí v ústavních zařízeních, a to je hlavní 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Připomínka jde nad rámec 
návrhu. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAFCS1)



 185  

předmět tohoto dozoru, nemůže až na výjimky ukládat sankce, resp. již dnes 
může uložit pokutu za přestupek či správní delikt podle § 59b odst. 1 písm. b) a 
§ 59g odst. 1 písm. b) zákona v platném znění, pokud zřizovatel zařízení 
„poruší práva dětí v zařízeních“, ale pouze jde-li o zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, což je pouze menší část ústavních zařízení. Je tak nezbytné 
uvedenou skutkovou podstatu ve vztahu k výkonu dozoru nad ústavní péčí o 
děti zakotvit jako obecnou. „Práva dětí v zařízeních“ vyplývají především ze 
zvláštních právních předpisů, tak zejména zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 
upravuje výslovně ve svém § 20 „Práva a povinnosti dětí umístěných v 
zařízení“, a na tuto úpravu školských zařízení se dále odkazuje § 48 odst. 4 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jde-li o domovy pro děti se 
zdravotním postižením. Ve všech typech těchto zařízení přitom vykonává výše 
popsaný dozor orgán sociálně-právní ochrany dětí a předmětem tohoto dozoru, 
jak již bylo uvedeno, je v první řadě právě „dodržování práv dětí“. 

281.    § 59f 
odst. 
1 

Navrhujeme doplnit o nové písmeno g):  
„g) neposkytne sociálně-právní ochranu v rozsahu pověření a neprokáže, že 
neměla dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociálně-právní ochrany, o které 
osoba v rozsahu § 8 odst. 1 nebo § 9 žádá,“. 
 
Odůvodnění: Pověřená osoba má povinnost podle § 8 poskytnout dítěti pomoc 
v rozsahu své působnosti, pokud o ni dítě požádá, stejně tak má takovou 
povinnost vůči rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte. Není však 
zakotvena deliktní odpovědnost k ochraně těchto práv dotčených osob. 
Navrhuje se proto zakotvit přestupkovou odpovědnost, a to obdobnou skutkové 
podstatě § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách („neposkytuje 
sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 
2“), když vyvinění pro překročenou kapacitu je nezbytné zakotvit výslovně, 
neboť zákon č. 359/1999 Sb. neobsahuje úpravu smlouvy o poskytnutí služby 
jako zákon o sociálních službách, který dovoluje odmítnout uzavření takové 
smlouvy právě z důvodu naplněné maximální kapacity služby. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o připomínku 
nad rámec návrhu zákona. 
Předmětem doprovodného 
zákona není rozšiřování 
skutkových podstat. 
 
 

282.   část sto 
šedesát
á první 

bod 
4. 

V § 140 je třeba uvést namísto odstavce 3 odstavec 4. AKCEPTOVÁNO 
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– 
změna 
zákona 
o 
zaměstn
anosti 

283.    platn
é 
zněn
í 

Výčet novel zákona o zaměstnanosti je třeba doplnit. AKCEPTOVÁNO 
 

284.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

bod 
2. 

V návrhu zákona není ošetřeno zpracování osobních údajů adresáta písemnosti 
(např. rozhodnutí) ze strany kontaktních míst veřejné správy; domníváme se, 
že takové oprávnění kontaktní místa nemají. Např. ustanovení § 113 zákona č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP“) stanoví povinnost 
mlčenlivosti zaměstnanců orgánu nemocenského pojištění a § 14 zákona o 
pojištění na sociální zabezpečení stanoví povinnost mlčenlivosti zaměstnanců 
orgánů sociálního zabezpečení. Lze předpokládat, že obdobná povinnost 
zavazuje i zaměstnance dalších správních orgánů. Vložení nového odst. 3 do § 
19 správního řádu však tuto zásadní otázku neřeší (kontaktní místa veřejné 
správy nejsou orgány nemocenského pojištění či sociálního zabezpečení), 
přičemž (zákonnou) povinnost mlčenlivosti nelze smluvně vyloučit. 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Bude doplněna důvodová 
zpráva: přenosem působnosti 
veřejnoprávní smlouvou dojde 
k přenosu povinností s touto 
působností spojených, včetně 
povinnosti mlčenlivosti 
zaměstnanců kontaktního místa 
veřejné správy. Předpokládá se 
automatizovaná konverze 
dokumentů bez manuálního 
zásahu ze strany zaměstnanců.  

285.     Na konci 3. věty doporučujeme doplnit „a důvody nedoručení“, což je pro další 
postup správního orgánu velmi významné. 

AKCEPTOVÁNO 
 

286.   část sto 
sedmde
sátá – 
změna 
zákona 
o 
inspekci 
práce 

 Výčet zákonů, kterými byl novelizován zákon o inspekci práce, je třeba doplnit 
o zákon č. 88/2016 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 
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287.   část sto 
osmdes
átá – 
změna 
zákona 
o 
nemoce
nském 
pojištěn
í 

obec
ně 

V rámci připravovaného zákona o odpovědnosti za přestupek bude zrušeno 
dělení deliktů na správní delikty právnických osob a přestupky fyzických osob 
a nadále budou deliktní jednání fyzických i právnických osob označována 
pouze termínem „přestupek“. V souvislosti s tím MPSV v původních 
podkladech uplatněných v září loňského roku požadovalo úpravu celého dílu 
druhého části páté hlavy V. upravujícího správní delikty. Tento díl v současné 
době obsahuje řadu duplicitních ustanovení, které se liší pouze označením 
deliktních jednání (pro fyzické osoby jsou to přestupky pro právnické osoby 
správními delikty), přičemž jejich skutková podstata i výše sankce jsou shodné. 
Vzhledem k tomu, že tento stav byl způsoben výlučně metodikou požadující 
rozdělení na přestupky a správní delikty, překonanou navrhovanou právní 
úpravou, MPSV požadovalo, aby byl celý tento díl přepracován tak, že bude 
zrušeno jeho dělení na jednotlivé oddíly a duplicitní ustanovení budou 
upravena tak, aby jedno z nich upravovalo přestupek fyzických i právnických 
osob, zatímco druhé z nich bude vypuštěno. Jednalo se o tato ustanovení: 
• úprava § 127 a zároveň vypuštění § 135, 
• úprava § 131 a zároveň vypuštění § 136, 
• úprava § 133 a zároveň vypuštění § 137a. 
Ponechání této duplicitní, i verbálně shodné úpravy lišící se pouze tím, zda se 
deliktního jednání dopustila fyzická či právnická osoba, považujeme z hlediska 
přehlednosti a účelnosti zákona za nevhodné. 
Pokud jde o ostatní ustanovení, máme za to, že z dikce předvětí lze 
jednoznačně dovodit, zda se přestupku mohla dopustit právnická či fyzická 
osoba (pojištěnec nebo příjemce dávky - § 128, držitel poštovní licence - § 141, 
apod.).  
Požadujeme proto: 
• Zrušení vnitřního členění dílu „Správní delikty“ (nově „Přestupky“) na 
oddíly, odstranění nadpisů Oddíl 1 a Oddíl 2 bez náhrady a změnu názvu 
Oddílu 3 na název § 142. 
• Přeformulování a zrušení duplicitních ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

288.    bod 
20. 
až 
22. - 
§ 142 

Za odstavec 2 požadujeme vložit nové odstavce 3 až 5 v tomto znění: 
„(3) Správní orgán, aniž zahájí řízení, může věc usnesením odložit též tehdy, 
má-li za to, že samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze 
spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností 
zjevné, že škodlivý následek způsobený jednáním majícím znaky přestupku byl 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
Vizte vypořádání připomínky 
č. 273. 
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osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo 
odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby. 
 
(4) Správní orgán může usnesením zastavit řízení též tehdy, je-li ze zjištěných 
skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený jednáním majícím znaky 
přestupku byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již 
napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby. 
 
(5) V řízení o přestupku se nepoužije ustanovení zákona o odpovědnosti za 
přestupky o povinnosti správního orgánu vyrozumět o odložení věci osobu 
přímo postiženou spácháním přestupku.“  
Dosavadní odst. 3 označit jako odst. 6. 
Odůvodnění k odst. 3 až 5: 
Odůvodnění je shodné, jako u obdobných ustanovení, jejichž vložení se 
navrhuje do § 54a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 
odůvodnění tam uvedené bylo zpracováváno pro všechny tři oblasti 
(nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojištění na sociální 
zabezpečení). 

 

289.     Za odstavec 6 (dosavadní odstavec 3) požadujeme vložit nové odstavce 7 až 9 
v tomto znění: 
 
„(7) Ve výrokové části rozhodnutí o přestupku se neuvede 

a) označení místa a času spáchání skutku, který se týká porušení 
oznamovací povinnosti nebo v obdobných případech, kdy tyto 
skutečnosti nelze zjistit, a  

b) forma zavinění u obviněného, který je fyzickou osobou. 
 
(8) Společné řízení o více přestupcích se vede pouze v případě, projednává-li se 
více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností 
v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění nebo pojistného na 
sociální zabezpečení, které podezřelý spáchal ve stejném postavení. 
 
(9) Promlčecí doba činí 3 roky; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, 
jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li 
promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
Vizte vypořádání připomínky 
č. 273. 
 
 
 
.  
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jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní 
hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let 
od jeho spáchání.“ 
 
Dosavadní odst. 3 označit jako odst. 10. 
 
Odůvodnění k odst. 7. až 9: 
Odůvodnění je shodné, jako u obdobných ustanovení, jejichž vložení se navrhuje 
do § 54a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; odůvodnění 
tam uvedené bylo zpracováváno pro všechny tři oblasti (nemocenského pojištění, 
důchodového pojištění a pojištění na sociální zabezpečení).  

290.  Ministerstvo 
financí 

nad 
rámec 
návrhu 

 Nad rámec předloženého návrhu upozorňujeme, že v současnosti prochází 
legislativním procesem nový zákon o spotřebitelském úvěru (ST 679), který 
nabude účinnosti před předpokládanou účinností nové úpravy přestupků a který 
rovněž obsahuje a úpravu správního trestání. Vzhledem k tomu, že k návrhu 
bylo načteno velké množství pozměňovacích návrhů, je výsledná podoba 
zákona zatím nejasná. Návrh úprav proto dodáme samostatně, až bude jasné, v 
jaké podobě byl návrh schválen Poslaneckou sněmovnou. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

291.   k 
rozpočt
ovému 
určení 
příjmů 
z pokut 

 Návrh změnového zákona ve zvláštních zákonech odstraňuje ze společných 
ustanovení k správním deliktům (nově přestupků) duplicitní ustanovení s 
obecnou právní úpravou odpovědnosti za přestupek, avšak ustanovení o 
rozpočtovém určení příjmů z pokut v zásadě ponechává (není v tom však zcela 
jednotný – viz chybějící ustanovení o rozpočtovém určení pokut např. v zákoně 
o evidenci tržeb, zákoně o Celní správě, zákoně o povinném značení lihu). 
Tento záměr vyplývající i z důvodové zprávy k návrhu změnového zákona (viz 
str. 15 odstavec 3) je však v rozporu s důvodovou zprávou k § 46 návrhu 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ST 555), ve které je 
uvedeno, že ustanovení o rozpočtovém určení příjmů z pokut není v zákoně o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich upraveno, neboť vyplývá z obecné 
právní úpravy (viz § 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 
znění pozdějších předpisů nebo § 7 a § 8 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), a 
zvláštní zákon bude rozpočtové určení normovat jen tehdy, pokud by příjem z 
pokut směřoval do jiného rozpočtu než do rozpočtu státu, obce nebo kraje.  
 Není nám jasné, z jakého důvodu byla ustanovení o rozpočtovém 

AKCEPTOVÁNO  
 
Byla zvolena varianta č. 2. 
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určení příjmů z pokut ponechána ve zvláštních zákonech a došlo tak k odklonu 
od původního záměru uvedeného v důvodové zprávě k návrhu zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Požadujeme zdůvodnění tohoto 
postupu. 
 V otázce úpravy rozpočtového určení příjmů z pokut se nabízejí tři 
možnosti řešení seřazené podle vhodnosti: 
1. doplnění obecného ustanovení o rozpočtovém určení příjmů z pokut do 
obecné právní úpravy odpovědnosti za přestupek (zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich - ST 555), 
2. ponechání na obecné právní úpravě (zákony upravující rozpočtová 
pravidla) a pouze odchylnou úpravu (jiné rozpočtové určení) upravit ve 
zvláštních zákonech, 
3. doplnění ustanovení o rozpočtovém určení příjmů z pokut do každého 
zvláštního zákona upravujícího přestupky.  
 
Variantu uvedenou ad 1 považujeme za nejvhodnější, a proto požadujeme do 
návrhu zákona doplnit další část, která by novelizovala návrh zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to následovně: 

„ČÁST X 
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Čl. x 
V § 46 zákona č. …/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se 
doplňuje odstavec 3, který zní: 
„(3) Pokuta je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního 
orgánu, který pokutu uložil.“. 
 
 V každém případě je však nezbytné, aby zvolená varianta byla 
promítnuta jednotně do všech novelizovaných zákonů (předložený návrh je v 
tomto směru ne zcela důsledný). 
  Vzhledem k tomu, že není rozhodnuto o způsobu řešení této otázky, 
nenavrhujeme v této chvíli konkrétní úpravy jednotlivých zákonů směřující 
buď k vypuštění většiny ustanovení o rozpočtovém určení pokut, nebo naopak 
k doplnění úpravy, že příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Tyto 
úpravy bude účelné provést až v závislosti vypořádání naší výše uvedené 
připomínky a tedy na konečném řešení této problematiky.   
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292.   k 
vypuště
ní 
speciáln
í 
úpravy 
promlče
ní 

 V návrhu změnového zákona se v některých zákonech, které jsou v gesci 
Ministerstva financí (konkrétně zákon o nakládání se surovými diamanty, 
zákon o povinném značení lihu, zákon o působnosti orgánů Celní správy České 
republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, celní zákon) 
neupravuje otázka promlčecí doby tak, jak byla Ministerstvem financí 
navržena. Ministerstvo financí trvá na zachování těchto speciálních ustanovení 
ohledně délky promlčecí doby 
 Především konstatujeme, že jde o materiální zachování stávající právní 
úpravy, přičemž předložený materiál neuvádí důvody pro odchýlení se od 
dosavadního stavu; speciální úprava promlčecí doby zůstala zachována v řadě 
jiných zákonů, které jsou předloženým návrhem zákona dotčeny. Není jasné, z 
jakého důvodu tak nebylo postupováno v případě výše uvedených zákonů v 
gesci Ministerstva financí, 
 Speciální úprava promlčecí doby je vyvolána specifiky jednotlivých 
zákonných úprav. Např. speciální úprava promlčení v celním zákoně reaguje 
na skutečnost, že správní trestání v celní oblasti zpravidla následuje až poté, co 
proběhla kontrola po propuštění zboží a doměření cla; vzhledem k délce lhůty 
pro stanovení cla, která je 3 roky s možností prodloužení, není promlčecí lhůta 
v délce 3 let dostatečná, neboť by mohla nastat situace, kdy bude provedena 
kontrola a doměřeno clo, avšak již nebude možné uložit sankci za současně 
odhalený přestupek. Speciální úprava promlčecí doby v případě zákona o 
nakládání se surovými diamanty či zákona o působnosti orgánů Celní správy 
České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 
odpovídá specifičnosti právní úpravy a dopadům vyvolaným spácháním 
přestupku, a to zejména s ohledem na bezpečnost a mezinárodní závazky 
(prostřednictvím surových diamantů a zboží porušujícího práva duševního 
vlastnictví jsou např. financovány teroristické aktivity). Pokud jde o zákon o 
povinném značení lihu, lze poukázat na mimořádné důsledky jeho porušování 
jak z pohledu daňového, tak z pohledu ochrany zdraví obyvatel (viz případ tzv. 
metanolové aféry).   
 Požadujeme proto, aby speciální úprava promlčení byla do zákonů, kde 
to Ministerstvo financí navrhovalo v rámci přípravy doprovodného zákona, 
doplněna. Konkrétní text uvádíme u jednotlivých zákonů. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Budou zakotveny požadované 
speciální promlčecí doby 
s výjimkou zákona o Celní 
správě (viz připomínka č. 330) 

293.   DZ  V obecné části důvodové zprávy (str. 12, kapitola E.) požadujeme 
doplnit, že uvedené výdaje spojené s administrativou budou pokryty v rámci 

AKCEPTOVÁNO 
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narozpočtovaných prostředků jednotlivých dotčených kapitol státního 
rozpočtu. 

294.   část 
dvacátá 
čtvrtá – 
změna 
zákona 
o 
bankác
h 

bod 
6. 

V bodě 6 požadujeme text „a § 36h odst. 4 písm. a) až c)“ nahradit textem  „ , § 
36h odst. 4 písm. a) až c) a § 38d odst. 2 písm. t)“. 

AKCEPTOVÁNO 

295.    bod 
9. 

Požadujeme novelizační bod 9 uvést v tomto znění:  
„9. § 36i zní: 
 

„§36i 
Při určení druhu a výměry správního trestu se přihlédne též  
a)  k výši neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li 
možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, a 
b) u právnické osoby k jejím majetkovým poměrům, zejména k jejímu ročnímu 
obratu.“.“ 
 
Odůvodnění: Jde o ustanovení, které musí být v zákoně obsaženo z důvodu 
zajištění transpozice. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci s Ministerstvem 
financí a Českou národní 
bankou. 

296.     Požadujeme doplnit další novelizační bod, který bude znít: 
„X. V § 36j odst. 3 se slova „udělené pokutě“ nahrazují slovy „uděleném 
správním trestu“.“  
 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy bude připadat v 
úvahu i jiný správní trest než pokuta, považujeme za vhodné formulaci 
zobecnit. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Bylo nahrazeno slovy 
„uloženém správním trestu“. 

297.   část 
třicátá 
osmá –
změna 
zákona 
o ČNB 

 Vzhledem k tomu, že k otázkám právní úpravy přestupků projednávaných 
Českou národní bankou probíhají třístranná jednání mezi Ministerstvem vnitra, 
Českou národní bankou a Ministerstvem financí, nenavrhujeme zatím 
konkrétní úpravy. Předpokládáme doplnění této části zákona do návrhu ve 
znění, které bude výsledkem uvedených jednání. To platí i o změnách v tzv. 
sektorových zákonech (např. v zákoně dohledu v oblasti kapitálového trhu, 

AKCEPTOVÁNO 
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zákoně o oběhu bankovek a mincí,  zákoně o směnárenské činnosti, zákoně o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu), které budou přijatým 
řešení vyvolány. Ve chvíli, kdy jednání ještě nejsou definitivně ukončena, 
považujeme za předčasné tyto úpravy předjímat. 

298.   část 
třicátá 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
stavebn
ím 
spoření 

 Upozorňujeme, že v současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána 
novela tohoto zákona (ST 782). Text této části bude třeba upravit v návaznosti 
na přijaté znění. 

AKCEPTOVÁNO 

299.   část 
čtyřicát
á 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
spořitel
ních a 
úvěrníc
h 
družstv
ech 

bod 
9. 

Požadujeme novelizační bod 9 uvést v tomto znění:  
„9. § 27e zní: 
 

„§27e 
Při určení druhu a výměry správního trestu se přihlédne též  
a)  k výši neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li 
možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, a 
b) u právnické osoby k jejím majetkovým poměrům, zejména k jejímu ročnímu 
obratu.“.“ 
 
Odůvodnění: Jde o ustanovení, které musí být v zákoně obsaženo z důvodu 
zajištění transpozice. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci s Ministerstvem 
financí a Českou národní 
bankou. 

300.    § 
27ea 

Požadujeme doplnit další novelizační bod, který bude znít: 
„X. V § 27ea odst. 3 se slova „udělené pokutě“ nahrazují slovy „uděleném 
správním trestu“.“  
 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy bude připadat v 
úvahu i jiný správní trest než pokuta, považujeme za vhodné formulaci 
zobecnit. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Bylo nahrazeno slovy 
„uloženém správním trestu“. 
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301.   část 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
dohledu 
v oblast
i kap. 
trhu 

 Upozorňujeme na skutečnost, že bude třeba zrevidovat novelizační body v 
souvislosti s přijetím novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu (ST 571). 

AKCEPTOVÁNO 

302.   část sto 
čtyřicát
á třetí – 
změna 
zákona 
o 
spotřeb
ních 
daních 

 Upozorňujeme, že do úvodní věty bude třeba doplnit číslo zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a 
zákona o dani z hazardních her (Senátem již přijatý senátní tisk č. 258) Tento 
návrh zákona obsahuje rovněž novelu zákona o spotřebních daních. 

AKCEPTOVÁNO 

303.    bod 
1. 

V bodě 1 požadujeme v nahrazovaných slovech „o správních deliktech“ 
vypustit předložku „o“. Pokud by byl zachován původní text, ustanovení by 
nebylo stylisticky správné. 

AKCEPTOVÁNO 

304.    § 
135x 

Požadujeme doplnit na konci ustanovení § 135x odst. 2 písm. a) (nově § 135z 
odst. 2 písm. a) – viz naše následující připomínka) chybějící čárku na konci 
ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 

305.     Požadujeme za ustanovení § 135u vložit novou Hlavu V, která bude znít 
následovně: 

„HLAVA V 

PŘESTUPKY NA ÚSEKU OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN A TABÁKOVÝCH 
VÝROBKŮ 

§ 135v 

Přestupek proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Úprava je obsažena 
ve sněmovním tisku  828.  
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(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových 
výrobků podle § 133. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

§ 135w 

Přestupky proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti 
přístupných akcích 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která 
prodává lihoviny na veřejnosti přístupných sportovních nebo kulturních 
podnicích, včetně tanečních zábav nebo diskoték, dopustí přestupku tím, že 

a)  o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v 
jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo 

b)  písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o 

1. osobě, která lihoviny prodává, 

2. časovém vymezení prodeje lihovin, 

3. druhu prodávaných lihovin, nebo 

4. množství prodávaných lihovin. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“. 

Následující hlavy a paragrafy se přečíslují. 

306.     Požadujeme uvést Hlavu X (dosavadní Hlava IX) v následujícím znění: 
„HLAVA X 

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 
 

§ 135zh 
Propadnutí lihovin a tabákových výrobků 

    Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je lihovinou 
nebo tabákovým výrobkem, které byly zajištěny v souvislosti s porušením 
zákazu prodeje lihovin nebo tabákových výrobků, nebo neznačeným tabákovým 
výrobkem, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Úprava je obsažena 
ve sněmovním tisku 828. 
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nápadném nepoměru k povaze přestupku. 
 

§ 135zi 
Zabrání lihovin a tabákových výrobků 

    Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je lihovinou 
nebo tabákovým výrobkem, které byly zajištěny v souvislosti s porušením 
zákazu prodeje lihovin nebo tabákových výrobků, nebo neznačeným tabákovým 
výrobkem, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v 
nápadném nepoměru k povaze přestupku. 

 
§ 135zj 

Společná ustanovení o propadnutí a zabrání 
    (1) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové 
výrobky zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená ze zaměstnanců v 
Generálním ředitelství cel. 
    (2) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí lihovin nebo 
tabákových výrobků, nebo osobě, u které byly zabrané lihoviny nebo tabákové 
výrobky zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich 
správou a zničením. 
   (3) Proti rozhodnutí o zabrání lihovin nebo tabákových výrobků nebo o 
povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze 
odvolat.“. 

307.    § 
135z
k 

Požadujeme uvést v § 135zk upravující věcnou příslušnost (dosavadní § 135zi) 
odstavce 2 až 4 v následujícím znění: 

„(2) Česká obchodní inspekce a finanční úřad jsou příslušné k řízení o 
a)  přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o 

1. přestupcích proti jednotkovému balení, 
2. přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro 

konečného spotřebitele, 
3. přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky, 
4. přestupku proti značení tabákovými nálepkami, 

b)  přestupcích na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to 
o přestupku proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,  

c) přestupcích na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů, 
d)  přestupcích na úseku značkování některých dalších minerálních olejů. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO  
 
Úprava je obsažena 
ve sněmovním tisku 828.  
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(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušná k řízení o  

a)  přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o 
1. přestupcích proti jednotkovému balení, 
2. přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro 

konečného spotřebitele, 
3. přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky, 
4. přestupku proti značení tabákovými nálepkami, 

b)  přestupcích na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to 
o přestupku proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků. 
 
(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o  

a)  přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o 
1. přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky, 
2. přestupku proti značení tabákovými nálepkami, 

b)  přestupcích na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a 
to o přestupku proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.“. 

Odůvodnění: Změny uvedené pod body 4 až 6 jsou nezbytné s ohledem na 
nepřijetí návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek (ST 508) Poslaneckou sněmovnou. Pokud by však tento zákon byl 
opětovně předložen a přijat předtím, než bude přijat tento změnový zákon, je 
třeba upravit tuto část v návaznosti na znění znovu předloženého a přijatého 
návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

308.    § 
135zi 

Požadujeme v § 135zi odst. 5 (nově § 135zk odst. 5) nahradit formulaci 
„projednává přestupky“ na „je příslušný k řízení o přestupku“, tedy tak, jak se 
uvádí v předchozích odstavcích, případně vysvětlit, z jakého důvodu se 
přistoupilo k odlišné formulaci.  

AKCEPTOVÁNO 

309.     Požadujeme v § 135zi odst. 5 (nově § 135zk odst. 5) upřesnit, že obecní úřad 
obce s rozšířenou působností je příslušný k řízení o přestupku proti 
jednotkovému balení, kterého se dopustí výhradně fyzická osoba, případně 
vysvětlit, z jakého důvodu došlo k rozšíření kompetence, která byla převzata ze 
stávajícího zákona o přestupcích.  

AKCEPTOVÁNO 
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310.     Požaduje se v § 135zi odst. 5 (nově § 135zk odst. 5) část věty za středníkem 
vyčlenit do samostatného odstavce, neboť možnost uložit pokutu příkazem na 
místě se vztahuje k přestupku proti jednotkovému balení, který není 
předmětem výhradně odstavce 5, ale rovněž odstavců 1 až 3.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
  
Ustanovení bylo upraveno 
v dohodě s připomínkovým 
místem.  
 
 
 
 

311.     Požadujeme se v § 135zi odst. 5 (nově § 135zk odst. 5) umožnit uložit pokutu 
příkazem na místě rovněž orgánu Vojenské policie, případně vysvětlit, 
z jakého důvodu došlo k zúžení kompetence, která byla převzata ze stávajícího 
zákona o přestupcích. 

AKCEPTOVÁNO  
  

312.     S ohledem na terminologii užívanou v zákoně o spotřebních daních 
požadujeme nahradit v § 135zi odst. 5 (nově § 135zk odst. 5) slovo „též“ 
slovem „rovněž“. 

AKCEPTOVÁNO 

313.    DZ Požadujeme důvodovou zprávu uvést v následujícím znění: 
„Zákon o spotřebních daních v části týkající se správního trestání byl upraven a 
legislativně zjednodušen v souladu s principy vyplývajícími z nové úpravy 
vyplývající z návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Zejména došlo ke sloučení skutkových podstat přestupků fyzických osob a 
dosavadních správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob v 
případě, že postihovaly totožné jednání. V návaznosti na tuto změnu byla 
přijata nová systematika označování jednotlivých hlav, do kterých byly dle 
navrhované právní úpravy vyčleněny přestupky vztahující se vždy ke stejnému 
úseku. K lepší orientaci mezi stávající a navrhovanou úpravou je níže uvedena 
převodní tabulka, kde je zaznamenána nová systematika a skutkové podstaty 
jednotlivých přestupků a jim odpovídající dosavadní zařazení. Převodní 
tabulka obsahuje rovněž odkazy na ustanovení zákona o spotřebních daních, 
jejichž porušení je sankcionováno. 
K významnější změně dochází v případě dosavadního nastavení promlčecí 
doby a zániku odpovědnosti za správní delikt. Dle dosavadní právní úpravy 
odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil 

AKCEPTOVÁNO 
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řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode 
dne, kdy byl spáchán. Od této kombinace subjektivní a objektivní lhůty bylo v 
rámci návrhu zákona ustoupeno a přenecháno obecné úpravě návrhu zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Promlčecí doba tedy činí obecně 3 
roky. Výjimkou je v případě fyzických osob přestupek proti jednotkovému 
balení (viz § 135m odst. 2) a přestupek proti zákazu prodeje a nákupu za cenu 
jinou než cenu pro konečného spotřebitele (viz § 135o odst. 3), kde délka 
promlčecí doby činí 1 rok. 

V návaznosti na revizi dosavadních skutkových podstat přestupků fyzických 
osob a správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob byla ze 
správních deliktů proti značení tabákovými nálepkami vyčleněna skutková 
podstata správního deliktu dle § 135zk odst. 1 písm. a), neboť nesouvisela se 
značením tabákovými nálepkami. Tato skutková podstata byla přemístěna pod 
skupinu přestupků proti nakládání s tabákovými výrobky (nově pod § 135p). 

Dále došlo k drobnému přeskupení dosavadních skutkových podstat přestupků 
fyzických osob a správních deliktů právnických a podnikajících fyzických 
osob, např. v případě přestupků a správních deliktů proti nakládání se 
zkapalněnými ropnými plyny (stávající § 135a, 135w a 135x), které jsou v 
rámci navrhovaného zákona upraveny v § 135h a 135i. 

V případě propadnutí a zabrání neznačených tabákových výrobků je třeba 
upozornit, že se nebude zkoumat, zda je hodnota neznačených tabákových 
výrobků v nápadném nepoměru k povaze přestupku. V tomto ohledu byla 
převzata dosavadní právní úprava a za splnění podmínek pro uložení 
propadnutí nebo zabrání věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem, bude 
přistoupeno k propadnutí nebo zabrání takové věci vždy. Důvodem této úpravy 
je veřejný zájem na správném stanovení a vybrání daně (jedná se o nezdaněné 
tabákové výrobky) a ochrana zdraví (vzhledem k tomu, že se jedná o 
neznačené tabákové výrobky, nemusí být zřejmý jejich původ). Obdobné platí 
pro propadnutí a zabrání lihovin nebo tabákových výrobků, které zajistil 
správní orgán v souvislosti s porušením zákazu prodeje lihovin a tabákových 
výrobků. 

Ke změnám dochází rovněž ve vymezení věcné příslušnosti a stanovení 
kompetencí k řízení o některých přestupcích. V rámci nové právní úpravy tak 
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byly doplněny kompetence těm orgánům, které nesystematicky projednávaly 
pouze správní delikty na konkrétním úseku, aniž by projednávaly přestupky na 
tomto úseku. Česká obchodní inspekce, finanční úřad i Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce budou příslušné k projednání dosavadního přestupku 
dle § 135c a 135d. 

V rámci návrhu zákona dochází rovněž k rozšíření příslušnosti k projednání 
přestupku proti jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická osoba, na 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Stejně tak dochází k rozšíření 
možnosti uložit pokutu příkazem na místě dalším v návrhu zákona vymezeným 
subjektům. Tato změna vychází z dosavadního zákona o přestupcích. Jak se 
uvádí již v obecné části důvodové zprávy, skutková podstata upravená v § 30 
odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích („prodá jednotlivé cigarety nebo 
neuzavřené jednotkové balení cigaret“) měla být převedena do zákona o 
spotřebních daních. Nicméně po vyhodnocení skutkových podstat byl učiněn 
závěr, že tato skutková podstata je duplicitní ve vztahu k přestupku proti 
jednotkovému balení ve stávajícím § 135c zákona o spotřebních daních. Proto 
se skutková podstata nepřevedla a pouze se rozšířila příslušnost k projednávání 
daného přestupku i na orgány, které byly dosud příslušné k projednání 
přestupku upraveného v zákoně o přestupcích. 

Tabulka č. 1 – viz příloha 

314.   část sto 
čtyřicát
á pátá – 
změna 
zákona 
o 
nakládá
ní se 
surový
mi 
diaman
ty 

§ 34 V § 34 odst. 1 písm. a) slovo „tranzit“ požadujeme nahradit slovem „tranzitu“.  
Jde o terminologii nového celního zákona, který důsledně uvádí název tohoto 
celního režimu v tomto jazykovém tvaru. 

AKCEPTOVÁNO 

315.    § 36 V návaznosti na naši obecnou připomínku k úpravě promlčení požadujeme AKCEPTOVÁNO 
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upravit text § 36 takto: 

 „§ 36 

Promlčecí doba 

(1) Promlčecí doba činí 6 let. 

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 10 let od jeho spáchání.“. 

 
 

316.   část sto 
padesát
á sedmá 
– 
změna 
zákona 
o 
podniká
ní na 
kap. 
trhu 

 Upozorňujeme na skutečnost, že bude třeba zrevidovat novelizační body v 
souvislosti s přijetím novely tohoto zákona (ST 571).  
 

AKCEPTOVÁNO 

317.    bod 
8. 

Požadujeme vypustit novelizační bod 8, neboť je částečně duplicitní s bodem 
7. 

AKCEPTOVÁNO 

318.    bod 
12. 

Požadujeme novelizační bod 12 uvést v tomto znění:  
„12. § 192 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:  
 

„§192 
Společná ustanovení 

(1) Při určení druhu a výměry správního trestu se přihlédne též  
a)  k výši neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li 

možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, a 
b) u právnické osoby k jejím majetkovým poměrům, zejména k jejímu ročnímu 

obratu. 

 (2) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká 

AKCEPTOVÁNO 
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národní banka. 

(3) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto 
zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich 
placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu7).“. 
 
Odůvodnění: Ustanovení odstavce 1 je transpoziční a je třeba v maximální 
míře zachovat transpozici. Nicméně není třeba duplikovat obecnou úpravu (ST 
555).  

319.    § 
202b 

Požadujeme v novelizačních bodech 4, 6, 7 a 13 vypustit § 202b.  
Odůvodnění: Ustanovení § 202b je přechodným ustanovením, které již bylo 
konzumováno a nyní se tedy již neuplatní. Není tedy důvod je nyní měnit. 

AKCEPTOVÁNO 

320.   část sto 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
správní
ho řádu 

§ 79 Požadujeme doplnit změnu správního řádu o nový novelizační bod, který zní:  
 
„X. V § 79 odst. 8 se věta první nahrazuje větami „Náhradu nákladů řízení 
vybírá správní orgán, který ji uložil. Náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který náhradu 
nákladů uložil.“. 
 
Otázka rozpočtového určení příjmů z nákladů řízení není řešena v obecné 
úpravě odpovědnosti za přestupek  (ST 555), přestože současný zákon č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto problematiku 
výslovně upravuje v § 79 odst. 4. Ministerstvo financí uplatnilo danou 
připomínku již v rámci přípravy změnového zákona, předkladatel návrhu 
zákona však nesouhlasil s odůvodněním, že v obecné úpravě není nutné 
výslovně řešit rozpočtové určení příjmů z nákladů řízení. 
V případě, že předkladatel na tomto tvrzení trvá, žádáme o vyjasnění, z čeho 
vyplývá rozpočtové určení příjmů z nákladů řízení, když ho není nutné řešit v 
obecné úpravě. Pokud by absentovala tato obecná úprava, musel by každý 
speciální zákon upravující náklady řízení rovněž obsahovat speciální 
ustanovení o jejich rozpočtovém určení. Obecné ustanovení je vhodnější než 
řada speciálních ustanovení (stejného znění) v jednotlivých zákonech. 

AKCEPTOVÁNO  
 

321.   část sto 
osmdes
átá 

DZ Požadujeme důvodovou zprávu uvést v následujícím znění: 
„Části zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů upravující energetické, resp. 
ekologické daně, týkající se správních deliktů byly upraveny a legislativně 

AKCEPTOVÁNO 
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sedmá – 
změna 
zákona 
o 
stabiliz
aci 
veřejný
ch 
rozpočt
ů 

zjednodušeny v souladu s principy vyplývajícími z nové úpravy, došlo 
například k úpravě terminologie v označování správních deliktů na přestupky. 

K významnější změně dochází v případě dosavadního nastavení 
promlčecí doby a zániku odpovědnosti za správní delikt. Dle dosavadní právní 
úpravy odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 
let ode dne, kdy byl spáchán. Od této kombinace subjektivní a objektivní lhůty 
bylo v rámci návrhu zákona ustoupeno a přenecháno obecné úpravě návrhu 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Promlčecí doba v případě 
skutkových podstat upravených v dotčených částech zákona o stabilizaci 
veřejných rozpočtů dle tohoto návrhu zákona činí 3 roky. 

S ohledem na institut pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy 
uvedený v § 247a daňového řádu, kterou se sankcionuje také nesplnění 
oznamovací či evidenční povinnosti, se vypouští ty správní delikty, resp. 
přestupky, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat pod maximální výši 
pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu. Přestupky, resp. 
správní delikty za nevedení evidence se tedy nově budou sankcionovat podle 
daňového řádu.“. 

322.   část sto 
devades
átá třetí 
– 
změna 
zákona 
o někt. 
opatřen
ích 
proti 
legaliza
ci 
výnosů 
z trestn
é 
činnosti 

 Upozorňujeme, že aktuálně je v legislativním procesu návrh novely zákona č. 
253/2008 Sb. (ST 752), u kterého se předpokládá nabytí účinnosti od 1. 1. 
2017. Návrh zasahuje i do ustanovení, měněných v tomto návrhu. S ohledem 
na stádium projednávání bude zřejmě nutné část sto devadesátou třetí 
komplexně přepracovat, až bude jasné, v jaké podobě byl návrh schválen 
Poslaneckou sněmovnou. 

AKCEPTOVÁNO 
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323.    bod 
2. Požadujeme v bodě 2 vypustit slova „§ 43 odst. 3“ a bod 3 uvést v tomto znění:  

„3. § 43 zní: 

 „§ 43 

Porušení povinnosti mlčenlivosti 

(1) Povinná osoba, zaměstnanec povinné osoby, zaměstnanec ministerstva 
nebo jiného dozorčího úřadu, anebo fyzická osoba, která je pro povinnou 
osobu, ministerstvo nebo jiný dozorčí úřad činná na základě jiné než pracovní 
smlouvy, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou 
v § 38 odst. 1 nebo 2. 

(2) Fyzická osoba neuvedená v odstavci 1 se dopustí přestupku tím, že 
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 3. 

 (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč  

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, 
jestliže tímto jednáním bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání 
výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu.“. 

Odůvodnění: Skutkové podstaty dosud uvedené v § 43 odst. 1 a 3 lze spojit do 
jednoho odstavce. 

AKCEPTOVÁNO 

324.    bod 
5. Požadujeme upravit znění bodu 5 a doplnit nový bod 6, a to takto: 

„5. V § 50 odstavec 3 zní: 
 „(3) za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 
10 000 000 Kč.“. 

 6. V § 50 se odstavec 4 zrušuje.“ 

Následující body se přečíslují. 

Odůvodnění: Podle současného návrhu by text § 50 odst. 3 a 4 byl stejný, jen 
s rozdílným odkazem na odstavce s popisem skutkové podstaty. 
 

AKCEPTOVÁNO 
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325.   část sto 
devades
átá 
sedmá – 
změna 
zákona 
o 
auditor
ech 

 Požadujeme část sto devadesátou sedmou uvést v tomto znění: 
 

„ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDEMÁ 

Čl. CXCVIII 

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon 
o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona 
č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 
458/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona   č. 
334/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 
377/2015 Sb., a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 14h odst. 1 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

2. V § 24g se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

3. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správním deliktem“ 
nahrazují slovem „přestupkem“. 

4. V § 25 odst. 4 se slova „správním deliktem“ nahrazují slovem 
„přestupkem“. 

5. V § 26 odst. 3 písm. b) se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

6. V § 40c se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

7. V části první nadpis hlavy XI zní: „PŘESTUPKY“. 

8. V nadpisu § 49a se za slovo „Přestupky“ doplňují slova „fyzických 
osob“. 

9. V nadpisu § 49b se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem 
„Přestupky“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Legislativní technika bude 
upravena v souladu s ostatními 
zákony, které jsou doprovodným 
zákonem měněny. 
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10. V § 49b odst. 1 až 5 úvodní části ustanovení se slova „správního 
deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

11. V § 49b odst. 6 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

12. V § 49b odst. 7 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit 
pokutu do“. 

13. V § 49b odst. 7 písm. a) až c) se slova „správní delikt“ nahrazují 
slovem „přestupek“. 

14. V § 49b odst. 8 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem 
„přestupek“. 

15. V nadpisu § 49c se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem 
„Přestupky“. 

16. V § 49c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ 
nahrazují slovem „přestupku“. 

17. V § 49c odstavec 2 zní: 
„(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300 000 Kč.“. 

18. V nadpisu § 49d se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem 
„Přestupky“. 

19. V § 49d odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení se slova „správního 
deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

20. V § 49d odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit 
pokutu do“. 

21. V § 49d odst. 3 písm. a) a b) se slova „správní delikt“ nahrazují 
slovem „přestupek“. 
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22. V nadpisu § 49e se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy 
„k přestupkům“. 

23. V § 49e se odstavce 1 až 4 zrušují.  
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2. 

24. V § 49e odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem 
„Přestupky“. 

25. V nadpisu § 49f se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

26. V § 49f odst. 1 a 2 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

27. V § 49f odst. 3 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“ a slova „správního deliktu“ se nahrazují slovem „přestupku“. 

28. V § 49f odst. 4 až 6 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“. 

29. V nadpisu § 49g se slova „správní delikt“ nahrazují slovem 
„přestupek“. 

30. V § 49g odst. 1 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem 
„přestupek“. 

31. V § 49g odst. 2 a 3 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem 
„přestupku“.“ 
 
Odůvodnění: Novela uvedeného zákona je v současné době v legislativním 
procesu (ST 759). V oblasti správního trestání došlo v rámci této novely k 
výrazným změnám oproti současně platné právní úpravě, s ohledem na tento 
fakt přikládáme upravený návrh změn v tomto zákoně v souvislosti s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
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přestupcích.  
326.   část sto 

devades
átá 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
pojišťo
vnictví 

 Upozorňujeme, že v konečném znění bude nutné zohlednit změny provedené 
novelou zákona o pojišťovnictví, která je v současné době projednávána v 
Poslanecké sněmovně (ST 750). 

AKCEPTOVÁNO 

327.   část 
dvoustá 
– 
změna 
zákona 
o 
platební 
styku 

bod 
4. 

V bodě 4 slova „§ 132 odst. 4 písm. a) až c)“ požadujeme nahradit slovy „§ 
132 odst. 4 písm. a) až d)“, neboť pojem „správní delikt“ se vyskytuje i v 
ustanovení § 132 odst. 4 písm. d) a je třeba jej nahradit i tam. 

AKCEPTOVÁNO 

328.   část dvě 
stě šestá 
– 
změna 
zákona 
o oběhu 
bankov
ek a 
mincí 

 Upozorňujeme, že v současné době je v Poslanecké sněmovně novela zákona o 
oběhu bankovek a mincí (ST587), návrh bude tedy nutné upravit v souladu se 
změnami provedenými touto novelou.  
 

AKCEPTOVÁNO 

329.   část dvě 
stě 
šestnáct
á – 
změna 
zákona 
o Celní 

 V návaznosti na naši obecnou připomínku týkající se otázky promlčení 
požadujeme v bodě 3 upravit text § 54 takto: 
 

„§ 54 

Promlčecí doba 

(1) Promlčecí doba činí 3 roky. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Odchylná úprava promlčecích 
dob musí být odůvodněna 
závažností přestupků – zde se 
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správě 
ČR 

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 5 let od jeho spáchání.“. 

nejedná o natolik závažný 
přestupek, a proto postačí 
obecná úprava promlčecích dob.  
Obdobné přestupky v jiných 
zákonech budou též podléhat 
obecné úpravě délky promlčecí 
doby. 

330.   část dvě 
stě 
dvacátá 
osmá – 
změna 
zákona 
o 
investič
ních 
společn
ostech a 
fondech 

 Upozorňujeme na skutečnost, že bude třeba zrevidovat novelizační body v 
souvislosti s přijetím novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu (ST 571). 

AKCEPTOVÁNO 

331.    bod 
13. 

Požadujeme novelizační bod 13 uvést v tomto znění:  
„13. V § 622 odstavec 2 zní:  

„(2) Při určení druhu a výměry správního trestu se přihlédne též  
a)  k výši neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li 

možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, a 
b) u právnické osoby k jejím majetkovým poměrům, zejména k jejímu ročnímu 

obratu.“.“ 
 
Odůvodnění: Jde o ustanovení, které musí být v zákoně obsaženo z důvodu 
zajištění transpozice. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci s Ministerstvem 
financí a Českou národní 
bankou. 

332.   část dvě 
stě 
třicátá 
třetí – 

bod 
2. 

Požadujeme v bodě 2 upravit text § 62 odst. 1 písm. k) a l) a současně doplnit 
nové písmeno m), a to v tomto znění:  
„k) neoznámí správci daně údaje podle § 38,  

AKCEPTOVÁNO 
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změna 
zákona 
o 
povinné
m 
značení 
lihu 

l) v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky, nebo 

m) v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní pásky.“. 

333.     Požadujeme v bodě 2 upravit text § 62 odst.2 písm. b) a c) a současně doplnit 
nové písmeno d), a to v tomto znění 
„b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), 
c)     od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická 

nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do 
volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou 

1.    předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této 
částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo 

2.    kterou v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku 
této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), nebo 

d)     do desetinásobku částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla 
právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by 
uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou, 
kterou v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. m).“. 

 
Odůvodnění: V případě § 62 odst. 1 písm. m) i § 62 odst. 2 písm. d) jde o 
ustanovení, která budou do zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, 
ve znění pozdějších předpisů, vložena sněmovním tiskem č. 717. Nejedná 
se tedy o text nad rámec přizpůsobení novému zákonu o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. Zbylé změny jsou související legislativně technické 
úpravy. 

AKCEPTOVÁNO 

334.     V návaznosti na naši obecnou připomínku týkající se otázky promlčení 
požadujeme v bodě 2 doplnit do nově navrhované části šesté § 69 v tomto 
znění:   
 

AKCEPTOVÁNO 
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„§ 69 

Promlčecí doba 

 (1) Promlčecí doba činí 5 let. 

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 8 let od jeho spáchání.“. 

335.   část dvě 
stě 
třicátá 
osmá – 
změna 
zákona 
o 
působn
osti 
orgánů 
Celní 
správy 
ČR 

bod 
1. 

V návaznosti na naši obecnou připomínku týkající se otázky promlčení 
požadujeme v bodě 1 vložit do nově navrhované části čtvrté § 39 v tomto znění 
(a současně dosavadní § 39 označit jako § 40).  

„§ 39 
Promlčecí doba  

 (1) Promlčecí doba činí 6 let.   

 (2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 10 let od jeho spáchání.“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

336.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á první 
– 
změna 
zákona 
o 
ozdravn
ých 
postupe
ch a 
řešení 
krize na 
finanční
m trhu 

bod 
8. 

Požadujeme novelizační bod 8 uvést v tomto znění: 
„8. § 239 zní: 
 

„§ 239 

Při určení druhu a výměry správního trestu se přihlédne též  
a)  k výši neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li 

možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, a 
b) u právnické osoby k jejím majetkovým poměrům, zejména k jejímu ročnímu 

obratu.“.“ 
 
Odůvodnění: Jde o ustanovení, které musí být v zákoně obsaženo z důvodu 
zajištění transpozice. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci s Ministerstvem 
financí a Českou národní 
bankou. 
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337.     Požadujeme doplnit do této části další body v tomto znění: 
„X. V § 37 a § 39 se slovo „sankce“ nahrazují slovy „správní tresty“.“. 
 Y. v § 239, § 240 a § 242 se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správního 
trestu“.“. 
 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy nebude používán 
termín sankce, ale správní trest, považujeme za potřebné uvést terminologii do 
souladu. 

AKCEPTOVÁNO 

338.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
evidenci 
tržeb 

§ 28 Na konci textu nadpisu požadujeme § 28 doplnit slovo „tržeb“. Jde o 
sjednocení s nadpisem § 29 tak, aby v obou případech byl použit pojem 
„evidence tržeb“. 

AKCEPTOVÁNO 

339.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á pátá – 
změna 
zákona 
o 
hazard
ních 
hrách 

 Požadujeme upravit text této části takto: 
 

„ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ 

Změna zákona o hazardních hrách 
Čl. CCXLV 

Zákon č. …/2016 Sb., o hazardních hrách, se mění takto:  
 

1. V § 89 odst. 4 písm. b), § 123 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 123 
odst. 7 písm. a) až c), § 123 odst. 8 úvodní části ustanovení, § 123 odst. 8 písm. 
a) až c), § 123 odst. 9 úvodní části ustanovení, § 123 odst. 9 písm. a) až d), § 
123 odst. 10 úvodní části ustanovení, § 123 odst. 10 písm. a) a b), § 123 odst. 
11 a § 127 odst. 2 a 3 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

2. V § 114 písm. c), § 116 písm. b) a § 124 odst. 1 se slova „správní 
delikty“ nahrazují slovem „přestupky“. 

3. V nadpisu části osmé se slova „SPRÁVNÍ DELIKTY“ nahrazují 

AKCEPTOVÁNO 
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slovem „PŘESTUPKY“. 
4. V části osmé nadpis hlavy II zní: 

„PŘESTUPKY“. 
5. V části osmé, hlavě II, se v nadpisu dílu 1 za slovo „Přestupky“ 

doplňují slova „fyzických osob“. 
6. V § 122 odst. 2 se za slovo „přestupek“ vkládají slova „podle odstavce 

1“. 
7. V § 122 odst. 3 se slova „V blokovém řízení“ nahrazují slovy 

„Příkazem na místě“. 
8. V § 122 se odstavec 4 zrušuje. 
9. V části osmé, hlavě II, se v nadpisu dílu 2 slova „Správní delikty“ 

nahrazují slovem „Přestupky“. 
10. V § 123 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení, § 123 odst. 5 a 6 a § 

127 odst. 4 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 
11. V § 123 odst. 7 až 10 úvodních částech ustanovení a § 123 odst. 11 se 

slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“. 
12. V § 123 se odstavec 12 zrušuje. 
13. V § 124 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 
14. § 125 a 126 se včetně nadpisů zrušují. 
15. V § 127 se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4. 
       16. V § 126 odst. 2 větě první se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“, slova 
„celním úřadem“ se zrušují a slova „ředitelem celního úřadu“ se nahrazují 
slovy „vedoucím organizační složky státu příslušné hospodařit s propadnutou 
nebo zabranou věcí podle zákona upravujícího hospodaření s majetkem státu“. 

17. V části osmé, hlavě II, se v nadpisu dílu 4 slova „ke správním 
deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“. 

18. § 128 se včetně nadpisu zrušuje. 
19. V § 129 odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem 

„Přestupky“. 
20. V § 129 se odstavce 2 a 3 zrušují.  

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.“. 
 
Odůvodnění: Jde o úpravy textu vyvolané změnami v návrhu zákona o 
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hazardních hrách, ke kterým došlo v legislativním procesu (ST 578 – doručeno 
prezidentovi k podpisu). 
 

340.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
zadává
ní 
veřejný
ch 
zakázek 

bod 
7. 

V bodě 7 v navrhovaném textu § 270 odst. 7 je třeba za slova „řízení o nich“ 
doplnit slovo „nepoužijí“.    

AKCEPTOVÁNO 

341.   část dvě 
stě 
padesát
á druhá 
– 
změna 
celního 
zákona 

bod 
4. 

V bodě 4 požadujeme do § 50 zapracovat odstavec 3, který zní: 
„(3) Nelze-li místo spáchání přestupku spolehlivě zjistit, je k řízení o přestupku 
příslušný správce cla, v jehož územním obvodu bylo spáchání přestupku 
zjištěno.“. 

Odůvodnění: Ačkoliv je uvedená norma zřejmě sama o sobě duplicitní 
s ustanovením § 62 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
je sporné, zda toto obecné ustanovení lze aplikovat za situace, kdy nový celní 
zákon bude v § 50 odst. 1 a 2 obsahovat speciální kritéria místní příslušnosti 
k řízení o přestupku (ustanovení § 50 odst. 1 a 2 celního zákona lze číst jako 
komplexní speciální úpravu). Ustanovení § 62 odst. 4 zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich je navíc uvozeno textem „Nelze-li místní 
příslušnost správního orgánu určit podle předchozích odstavců…“, tj. je opět 
sporné, zda tuto normu lze bez dalšího navázat na úpravu speciálních kritérií 
místní příslušnosti obsaženou v jiném zákoně.  

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Pokud nelze určit místně 
příslušný orgán podle celního 
zákona, použije se obecná 
úprava. 

342.     V návaznosti na naši obecnou připomínku týkající se otázky promlčení 
požadujeme v bodě 4 doplnit § 51 v tomto znění: 

AKCEPTOVÁNO 
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„§ 51   

Promlčecí doba 

(1) Promlčecí doba činí 6 let. 

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 10 let od jeho spáchání.“. 

343.  Česká 
národní 
banka 

část 
dvacátá 
čtvrtá – 
změna 
zákona 
o 
bankác
h 

bod 
9. 

Nesouhlasíme s vypuštěním následujících kritérií pro určení výměry pokuty: 
„součinnost právnické osoby v řízení o správním deliktu, a předchozí správní 
delikty právnické osoby“. 
 
Odůvodnění:   
Ze strany navrhovatele nebyl vysvětlen důvod vypuštění těchto kritérií a to i s 
ohledem na skutečnost, že návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich taková kritéria neobsahuje. Naopak stejné kritérium bylo zachováno v 
zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (část sto padesátá 
sedmá). Požadujeme zachování těchto kritérií. 

AKCEPTOVÁNO 
ČÁSTEČNĚ  
 
Upraví se jen součinnost 
pachatele v řízení o přestupku, 
nikoli kritérium předchozích 
správních deliktů právnické 
osoby – to plyne z obecné 
právní úpravy odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich.  

344.     V § 36j vypustit odst. 2 a odstavce 3 až 5 přečíslovat na 2 až 4. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

345.     V § 38d odst. 2 písm. t) slova „správní delikt“ nahradit slovem „přestupek“. 
 
Odůvodnění:  
Kontrolou zákona o bankách byl nad rámec návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich a zákona o některých přestupcích, zjištěn výskyt slova „správní 
delikt“. S ohledem na zvolenou koncepci terminologického nahrazení pojmu 
správní delikt pojmem přestupek požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 
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346.     V odůvodnění k části dvacáté čtvrté – změna zákona o bankách věty „Jako 
neodůvodněná odchylka se zrušuje § 36i odst. 1, podle kterého Česká národní 
banka zahájí řízení o uložení sankce, pokud na základě posouzení zjištěného 
protiprávního jednání dospěje k závěru, že je společensky škodlivé. V opačném 
případě provede záznam do spisu a věc odloží. Podle nové právní úpravy v 
takovém případě nebude naplněn materiální znak přestupku, dané jednání tedy 
nebude přestupkem, a proto bude dán důvod pro odložení věci usnesením 
poznamenaným do spisu.“ nahradit větou „Odchylky od obecné úpravy 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jsou u přestupků projednávaných 
Českou národní bankou nově upraveny zákonem o České národní bance.“. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
odchylky od obecné úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

347.   část 
třicátá 
sedmá – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
spotřebi
tele 

 V § 24b odst. 2 (původní odstavec 6) za první větu vložit slova „, pokud jiný 
právní předpis nestanoví jinak“ a za druhou větu vložit slova „, pokud jiný 
právní předpis nestanoví jinak“ 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidla, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, a 
že pokuty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný 
celní úřad, požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Ustanovení bylo upraveno 
ve spolupráci s připomínkovým 
místem a Ministerstvem financí. 

348.   část 
třicátá 
osmá – 
změna 
zákona 
o České 
národní 
bance 

 V § 45d odst. 1 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se část 
ustanovení, která zní: „jejíž součástí je přehled přestupků podle jiného 
právního předpisu upravujícího řízení o přestupcích.“. 
 
 
V § 45d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Přehled přestupků podle odstavce 1 pro oblast své působnosti 
vypracovává a Ministerstvu vnitra zasílá Česká národní banka. Přehled 
přestupků obsahuje souhrnné údaje za uplynulý kalendářní rok o přestupcích, k 

AKCEPTOVÁNO 
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jejichž projednání je Česká národní banka příslušná podle tohoto zákona nebo 
jiného právního předpisu, uvedené v členění podle těchto právních předpisů, a 
to pouze o 
a) počtu přijatých podnětů, které vedly k postupu podle písmen b) až d) 
b) počtu zahájených řízení o přestupku, 
c) počtu odložených věcí, 
d) počtu zastavených řízení o přestupku, 
e) počtu pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání 
přestupku, 
f) celkové výši uložených pokut, 
g) počtu pravomocných rozhodnutí, kterými bylo upuštěno od uložení 
správního trestu, a 
h) počtu podaných rozkladů, včetně způsobů, jakými o nich bylo pravomocně 
rozhodnuto.“ 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
Odůvodnění:  
V souvislosti s navrhovaným zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, který stanovuje, aby ústřední správní úřady, do jejichž působnosti náleží 
úsek státní správy, na němž došlo k porušení právní povinnosti zakládající 
odpovědnost za přestupek, nebo Ministerstvo vnitra v případech, kdy nelze 
ústřední správní úřad určit, zpracovávaly každoroční přehled přestupků, v 
rozsahu požadovaných údajů, se navrhuje stanovit zvláštní pravidla pro 
vypracování každoročního přehledu přestupků ČNB. V oblasti přestupků 
projednávajících ČNB tak plní sama centrální banka též povinnost odpovídající 
povinnosti stanovené ústředním správním úřadům zpracovávat každoroční 
přehled přestupků (v dané oblasti tak tuto povinnost neplní Ministerstvo 
financí). Obecná právní úprava obsažená v návrhu zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich se na ČNB vzhledem k jejímu specifickému postavení 
centrální banky nebude plně aplikovat. Dílčí odlišnost se týká zejména 
některých formálních náležitostí přehledu přestupků a vychází především ze 
skutečnosti, že katalog přestupků, k jejichž projednání je ČNB příslušná v 
souladu s právními předpisy v oblasti celého finančního trhu, obsahuje 
enormně vysoké množství skutkových podstat. Jejich evidenční vedení 
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představuje dnes obtížně vyčíslitelnou, zcela neefektivní administrativní zátěž 
a nadto by vedlo k omezené vypovídající hodnotě dokumentu, který by se stal 
nepřehledným. ČNB podle § 45d každoročně vypracovává a zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup zprávu o výkonu dohledu nad 
finančním trhem. Navrhuje se, aby tato zpráva obsahovala i přehled přestupků 
(ve smyslu § 110 navrhovaného zákona o odpovědnosti za přestupky), u 
kterých je ČNB příslušná k jejich projednání. S ohledem na skutečnost, že 
zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem již v současné době obsahuje 
kapitolu o sankční činnosti, obsahující zejména informace o prošetřování 
podnětů k zahájení správních řízení, o rozhodování o zahájení správního řízení 
či o odložení věci a o ve vedení správních řízení v prvním stupni, ve kterých 
byly uloženy pokuty, opatření k nápravě či odňata povolení k činnosti a rušeny 
registrace, by byly informace o přestupcích projednávaných ČNB zveřejněny 
na jednom místě. Účelem navrhované změny je lepší a přehlednější 
informovanost veřejnosti o činnosti ČNB v oblasti ukládání sankcí. I přesto 
bude přehled přestupků vypracovávaný ČNB zasílán i Ministerstvu vnitra v 
termínu stanoveném právním předpisem upravujícím řízení o přestupcích. 

349.     V nadpisu § 46b slovo „Společná“ nahradit slovem „Společné“.  
V § 46b vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 6) a zrušit členění na 
odstavce. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidla, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, a 
že pokuty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný 
celní úřad, požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Nadpis § 46b bude znít: 
„Příslušnost“. 

350.     V nadpisu § 46e slova „správní delikt“ nahradit slovem „přestupek“. 
 
V § 46e odst. 1 a 3 slova „správní delikt“ nahradit slovem „přestupek“. 
 
Odůvodnění:  
Kontrolou zákona o České národní bance byl nad rámec návrhu zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení bylo vypuštěno jako 
duplicitní k obecné právní 
úpravě odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich. 
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za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, zjištěn výskyt 
slov „správní delikt“. S ohledem na zvolenou koncepci terminologického 
nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek požadujeme navrženou 
změnu. 

351.     Za § 46e se vkládá nový § 46f, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 46f 
Společná ustanovení k přestupkům projednávaným Českou národní bankou 

 
(1) Česká národní banka, aniž řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo 
jiného právního předpisu zahájí, může věc usnesením odložit též, jestliže je 
vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který 
byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za 
nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu 
zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o 
přestupku, bylo dosaženo nebo jej lze dosáhnout jinak. Česká národní banka 
usnesení o odložení věci pouze poznamená do spisu a o této skutečnosti nikoho 
nevyrozumívá. 
(2) Česká národní banka může v řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo 
jiného právního předpisu uložit pachateli rovněž opatření k nápravě nebo 
odejmout oprávnění k činnosti podle příslušného právního předpisu. 
(3) U přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle 
tohoto zákona nebo jiného právního předpisu a za který zákon stanoví sazbu 
pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 1 000 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. 
Byla-li promlčecí doba u tohoto přestupku přerušena, odpovědnost za 
přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.  
(4) Okolností vylučující protiprávnost přestupku, k jehož projednání je 
příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního 
předpisu, není svolení poškozeného. 
(5) Účastníkem řízení o přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká 
národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není 
poškozený.  
(6) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku 
vedeném Českou národní bankou v každém stupni musí mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru právo nejméně v magisterském studijním programu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Ustanovení bylo upraveno 
na základě výsledků jednání 
mezi Českou národní bankou, 
Ministerstvem financí 
a Ministerstvem vnitra. 
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Ustanovení jiného právního předpisu upravujícího řízení o přestupcích, která se 
týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o 
přestupcích, k jejichž projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto 
zákona nebo jiného právního předpisu, nepoužijí. 
(7) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou je příjmem státního 
rozpočtu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Pokuty uložené Českou 
národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. 
 
Odůvodnění:  
K odst. 1 - Celá koncepce správního trestání v zákoně o České národní bance je 
postavena na principu oportunity, jež doplňuje princip legality o možnost 
nezahajovat řízení o přestupku a povinnost zaznamenat důvody takového 
postupu. Nezakotvení principu oportunity by vedlo k neodůvodněnému rozdílu 
ve správním trestání při dohledu nad finančním trhem. Již nyní se tento princip 
uplatňuje např. v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 
(§ 6 odst. 2) a v zákoně č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize 
na finančním trhu (§ 238). Cílem principu oportunity je řádné přihlédnutí ke 
všem aspektům případu, hospodárnost řízení a hledání nejlepší cesty nápravy. 
Předpisy na finančním trhu ukládají velké množství povinností, které často 
obsahují otevřené (neurčité) pojmy, jako je například řádný a obezřetný výkon 
činnosti, jejichž aplikace může být v konkrétním případě sporná. Ukládání 
pokut v podstatě za každé porušení zákona může být kontraproduktivní, 
zejména je-li v případě opatření k nápravě osoba ochotna spolupracovat a 
požadavkům vyhovět. Pokud bude osoba vždy ještě sankcionována, je vysoce 
pravděpodobné, že tato ochota pomine. Dílčí nezáměrné porušení, které je 
spojeno s přijetím opatření pro předcházení porušení v budoucnu, nemůže být 
materiálně důvodem pro ukládání pokuty. V některých případech může naopak 
placení pokuty situaci dále zhoršit, pokuta nebude mít preventivní následek a 
nepřispěje ani k zajištění nápravy. Vedení řízení o přestupku je nákladné nejen 
pro účastníka řízení, ale i pro orgán dohledu, a proto není vedení řízení o 
přestupku řešením pro přestupky velmi nízké závažnosti. Pokud lze stejného 
obecně i individuálně preventivního účinku dosáhnout rychlejší a 
hospodárnější cestou, není vhodné vést řízení o přestupku jen kvůli uložení 
symbolické pokuty. Legislativním zakotvením ustanovení o oportunitě, tedy 
nezahájení řízení o uložení sankce za přestupek a stanovením (dalšího) postupu 
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v případě nezahájení řízení, tj. poznamenání odložení věci do spisu, se vychází 
vstříc obecné politice boje proti korupci nebo svévoli při užití správní úvahy 
správního orgánu. Usnesení o odložení se podle právního předpisu upravující 
řízení o přestupcích pouze poznamená do spisu, aniž by se o tom kdokoliv 
vyrozumíval. 
K odst. 2 - Česká národní banka je v řadě sektorových zákonů (např. v zákon č. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (§ 136, § 145), v zákoně č. 
21/1992 Sb., o bankách (§ 26, § 34), zákoně č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 
úvěrních družstvech (§ 28. § 28g) oprávněna subjektu podléhající jejímu 
dohledu uložit rovněž opatření k nápravě nebo ji odejmout povolení k činnosti. 
Řízení o uložení opatření k nápravě nebo o odejmutí povolení k činnosti jsou 
vedena podle správního řádu. S ohledem na zásadu hospodárnosti, aby se 
nevedlo s jedním subjektem řízení o přestupku a souběžně správní řízení o 
uložení opatření k nápravě nebo o odejmutí povolení k činnosti, se navrhuje, 
aby v řízení o přestupku podle zákona o České národní bance nebo jiného 
právního předpisu měla ČNB možnost uložit pachateli přestupku rovněž 
opatření k nápravě nebo odejmout povolení k činnosti podle příslušného 
právního předpisu. 
K odst. 3 - Navrhuje se, aby u přestupků projednávaných ČNB platila odchylná 
úprava promlčecí doby od zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
respektive aby se tato odchylná úprava uplatnila u přestupků projednávaných 
ČNB, kde horní hranice pokuty činí alespoň 1 000 000 Kč. Důvodem je 
skutečnost, že se zpravidla jedná o velmi závažná porušení povinností ze strany 
dohlížených subjektů, která mohou mít významné dopady do fungování 
finančního trhu. Takové přestupky vyžadují ze strany dohlížejícího orgánu 
adekvátní prodloužení jejich promlčecí doby, zvláště pokud se ČNB o jejich 
spáchání dozví až s výrazným časovým odstupem (např. na základě provedené 
kontroly na místě nebo od poškozených klientů). U těchto přestupků se 
navrhuje stanovit promlčecí dobu na 5 let (tato doba je v podstatě ekvivalentem 
stávající pětileté objektivní promlčecí lhůty u většiny správních deliktů, které v 
současnosti ČNB dle jednotlivých sektorových zákonů postihuje). Doba od 
spáchání přestupku bude limitujícím kritériem pro zánik odpovědnosti za 
přestupek a stanoví se na maximálně 10 let, a to v případě přerušení promlčecí 
doby, neboť správní žaloby proti rozhodnutím ČNB jsou správními soudy 
nezřídka projednávány 4-5 let.  
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K odst. 4 - Navrhuje se zúžit okruh okolností vylučujících protiprávnost, kdy 
okolnost vylučující protiprávnost v podobě svolení poškozeného není v případě 
přestupků projednávaných ČNB na místě, protože objektem těchto přestupků 
není ochrana individuálních zájmů, ale ochrana zájmů kolektivních (tj. nikoliv 
případně jen poškozených klientů ale i ostatních klientů na finančním trhu), 
což má zásadní význam i pro generální prevenci. Prvotním chráněným zájmem 
by vždy mělo být dodržování pravidel obezřetného jednání regulované osoby, 
finanční stabilita, řádné dodržování pravidel jednání se zákazníky či 
spotřebiteli jako celkem apod., tj. zájem celku a nikoliv individuální zájem. Již 
v současné době jsou některá pravidla nastavena tak, že „chrání“ klienta i proti 
jeho vůli. 
K odst. 5 - Navrhuje se, aby u přestupků projednávaných ČNB platila odchylná 
úprava vymezení účastníků řízení od zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich. Důvodem zúžení okruhu účastníků řízení je skutečnost, že u 
poškozených, by bylo problematické, resp. odporující účelu, rozhodovat v 
řízení o přestupku současně o náhradě škody, zejména pak v těch případech, 
kdy by se škoda týkala přestupků z oblasti finančního trhu, kde škoda může 
dosahovat výše i v řádech stamiliónů. V případě některých přestupků na 
finančním trhu (zejména z oblasti kolektivní správy finančních prostředků) se 
řízení o přestupku mohou týkat i tisíců osob. Není úkolem ČNB, aby suplovala 
činnost občanskoprávních soudů anebo finančního arbitra. V oblasti finančního 
trhu mají poškození k dispozici jednoduchý a pružný mechanismus 
mimosoudního řízení sporů v podobě řízení před finančním arbitrem, v němž 
se lze domáhat i náhrady škody nebo vydání bezdůvodného obohacení. Na 
základě provedené odchylky se tak ustanovení jiného právního předpisu 
upravujícího řízení o přestupcích, které se týkají postavení poškozeného, v 
řízení o přestupku projednávaném Českou národní bankou neuplatní.  
K odst. 6 - Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti finančního trhu je v řízení o 
přestupku ze strany ČNB zapotřebí využít i jiné než právní odbornosti, 
navrhuje se, aby každá úřední osoba oprávněná k provádění úkonů správního 
orgánu v řízení nemusela mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském 
studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. 
Požadavek takového vzdělání bude postačovat alespoň u jedné oprávněné 
úřední osoby. Na řízení o přestupku vedené ČNB se tak budou moci podílet 
vedle osob se vzděláním právnického směru rovněž osoby se vzděláním 
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specializujícím se na věcnou stránku projednávané problematiky. Tento 
požadavek je o to aktuálnější v řízení u odvolacího správního orgánu (bankovní 
rady), kdy podmínkou stanovenou v zákoně o ČNB ke jmenování členem 
bankovní rady je mimo jiné mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být v 
měnových záležitostech nebo v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou 
osobností, a nikoliv vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním 
programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Zákon o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich by tak představoval nepřímou novelu 
§ 6 odst. 6 ČNB. 
K odst. 7 - Navrhuje se sjednotit v zákoně o České národní bance pravidlo, že 
příjem z pokut uložených ČNB je příjmem státního rozpočtu, pokud jiný 
právní předpis nestanoví jinak (např. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech). Důvodem je skutečnost, aby se předešlo eventuálnímu 
konfliktu zájmů spočívajícímu v tom, že by si ČNB svojí aktivitou při ukládání 
sankcí chtěla vylepšit svoje hospodaření, případně kompenzovat náklady na 
výkon dohledu, na úkor řádného a nezaujatého výkonu zákonné funkce 
správního orgánu v této oblasti. Dále se navrhuje upravit funkční příslušnost 
pro výběr a vymáhání pokut uložených ze strany ČNB celními úřady bez 
ohledu na to, koho příjmem tyto pokuty jsou. 

352.     Za § 46f se vkládá nový § 46g, který zní: 
 

„§ 46g 
 
Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle 
tohoto zákona nebo jiného právního předpisu vybírá Česká národní banka. 
Příjem z náhrady těchto nákladů je příjmem České národní banky. Na náhradu 
nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely jejich 
vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Náhradu 
nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou vymáhá příslušný 
celní úřad. 
 
Odůvodnění:  
Navrhuje se jednotně pro všechna řízení vedená Českou národní bankou 
upravit v zákoně o České národní bance proces vybírání a vymáhání náhrady 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
 
Ustanovení bylo upraveno 
na základě výsledků jednání 
mezi Českou národní bankou, 
Ministerstvem financí 
a Ministerstvem vnitra. 
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těchto nákladů, včetně aplikace daňového řádu. Ačkoliv z povahy věci platí, že 
náhrada nákladů je příjmem tohoto správního orgánu, kterému tyto náklady 
vznikly, vyskytují se v literatuře i praxi rovněž názory, že tomu tak není. Proto 
z důvodu opatrnosti uplatňujeme tuto připomínku. Pokud však budeme ze 
strany Ministerstva vnitra ujištěni, že výše uvedené závěry (tj. náhrady nákladů 
uložené ČNB jsou jejím příjmem, nikoliv příjmem státního rozpočtu, a vymáhá 
je celní úřad)  platí i bez specifické úpravy v zákoně o České národní bance, na 
připomínce nebudeme trvat. 

353.   část 
třicátá 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
stavebn
ím 
spoření 

 V nadpisu § 16b slovo „Společná“ nahradit slovem „Společné“.  
V § 16b odst. 1 (původní odstavec 3) vypustit druhou větu. 
V § 16b vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 5) a zrušit členění na 
odstavce. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidla, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, a 
že pokuty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný 
celní úřad, požadujeme navrženou změnu. 
 
V odůvodnění části třicáté deváté - změna zákona o stavebním spoření a státní 
podpoře stavebního spoření věty „Jako neodůvodněná odchylka se zrušuje § 
16b odst. 4, podle kterého Česká národní banka zahájí řízení o uložení sankce, 
pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, 
že je společensky škodlivé. V opačném případě provede záznam do spisu a věc 
odloží. Podle nové právní úpravy v takovém případě nebude naplněn materiální 
znak přestupku, dané jednání tedy nebude přestupkem, a proto bude dán důvod 
pro odložení věci usnesením poznamenaným do spisu.“ nahradit větou 
„Odchylky od obecné úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jsou u 
přestupků projednávaných Českou národní bankou nově upraveny zákonem o 
České národní bance.“. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 

AKCEPTOVÁNO 
Nadpis bude znít: „Příslušnost“. 
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odchylky od obecné úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
požadujeme navrženou změnu. 

354.   část 
čtyřicát
á druhá 
– 
změna 
zákona 
o 
penzijní
m 
připojiš
tění 

 K bodu 6: Nesouhlasíme s vypuštěním druhé věty v § 43c odst. 2. 
 
Odůvodnění:  
Není žádný důvod pro to, aby věta „O výši pokuty, uložené penzijnímu fondu, 
se sníží část zisku, která se rozděluje podle § 35 na základě rozhodnutí valné 
hromady.“ byla vypuštěna. Z tohoto důvodu požadujeme navrácení v původní 
stav. 

AKCEPTOVÁNO 

355.     V § 43c vypustit odstavec 4 (původní číslování odstavce 8). 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

356.   část 
čtyřicát
á 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
spořitel
ních a 
úvěrníc
h 
družstv
ech 

 K bodu 9: Nesouhlasíme s vypuštěním následujících kritérií pro určení výměry 
pokuty: „součinnost právnické osoby v řízení o správním deliktu, a předchozí 
správní delikty právnické osoby.“. 
 
Odůvodnění:   
Ze strany navrhovatele nebyl vysvětlen důvod vypuštění těchto kritérií a to i s 
ohledem na skutečnost, že návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich taková kritéria neobsahuje. Naopak stejné kritérium bylo zachováno v 
zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (část sto padesátá 
sedmá). Požadujeme zachování těchto kritérií. 

AKCEPTOVÁNO 
ČÁSTEČNĚ 
 
Kritérium předchozích 
správních deliktů je duplicitní 
vůči obecné právní úpravě – 
přitěžující okolnost podle § 40 
písm. c) zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAFCS1)



 226  

357.     V § 27ea vypustit odstavec 2 a odstavce 3 až 5 přečíslovat na 2 až 4.  
V § 27ea odst. 4 slova „odstavce 3 nebo 4“ nahradit slovy „odstavce 2 nebo 3“.  
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

358.     V odůvodnění části čtyřicáté deváté - změna zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících věty „Jako 
neodůvodněná odchylka se zrušuje § 27e odst. 1, podle kterého Česká národní 
banka zahájí řízení o uložení sankce, pokud na základě posouzení zjištěného 
protiprávního jednání dospěje k závěru, že je společensky škodlivé. V opačném 
případě provede záznam do spisu a věc odloží. Podle nové právní úpravy v 
takovém případě nebude naplněn materiální znak přestupku, dané jednání tedy 
nebude přestupkem, a proto bude dán důvod pro odložení věci usnesením 
poznamenaným do spisu.“ nahradit větou „Odchylky od obecné úpravy 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jsou u přestupků projednávaných 
Českou národní bankou nově upraveny zákonem o České národní bance.“. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
odchylky od obecné úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

359.   část 
šedesát
á čtvrtá 
– 
změna 
zákona 
o 
dohledu 
v oblast
i 

 V § 6 odst. 2 slova „nebo sankce“ vypustit. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i princip oportunity, požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 
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kapitálo
vého 
trhu 

360.    bod 
7. 

K bodu 7: Nesouhlasíme s vypuštěním kritéri pro určení výměry pokuty: 
„postup právnické osoby při odstraňování následků protiprávního jednání“. 
 
Odůvodnění:   
Ze strany navrhovatele nebyl vysvětlen důvod vypuštění tohoto kritéria a to i s 
ohledem na skutečnost, že návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich takové kritérium neobsahuje. Požadujeme zachování tohoto kritéria 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Toto kritérium plyne z obecné 
právní úpravy – jde 
o polehčující okolnost podle 
§ 39 písm. c) zákona 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich. 

361.     V § 9d odst. 2 se čárka nahrazuje středníkem a slova „příjem z ostatních pokut 
je příjmem státního rozpočtu“ se nahrazují slovy „na tyto příjmy se pro účely 
správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.“. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. Aby se na vybírání a vymáhání pokut 
uložených obchodníkům s cennými papíry, které jsou příjmem Garančního 
fondu obchodníků s cennými papíry, vztahoval daňový řád, navrhujeme výše 
uvedené doplnění. 

AKCEPTOVÁNO 

362.     V § 14 odst. 4 slova „správní delikt“ nahradit slovem „přestupek“. 
 
Odůvodnění:  
Kontrolou zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu byl nad rámec návrhu 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, 
zjištěn výskyt slova „správní delikt“. S ohledem na zvolenou koncepci 
terminologického nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 
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363.   část sto 
čtyřicát
á sedmá 
– 
změna 
zákona 
o 
pojišťo
vacích 
zprostř
edkovat
elích a 
likvidát
orech 
pojistný
ch 
událostí 

 V nadpisu § 26a slova „Společná ustanovení“ nahradit slovy „Společné 
ustanovení“.  
 
V § 26a vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 6) a zrušit členění na 
odstavce. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO  
Nadpis bude znít: „Příslušnost“. 

364.   část sto 
padesát
á sedmá 
– 
změna 
zákona 
o 
podniká
ní na 
kapitálo
vém 
trhu 

bod 
8. 

K bodu 8: Bod 8 (V § 159 odst. 2 se slova „se uloží“ nahrazují slovy „lze 
uložit“.) požadujeme zrušit. 
 
Odůvodnění:  
Terminologická změna „se uloží“ x „lze uložit“ již byla provedena v bodě 7. 

AKCEPTOVÁNO 

365.    bod 
10. 

K bodu 10: Nesouhlasíme s tím, aby v § 164 odst. 4 byla odstraněna doba 5 let 
pro uložení zákazu činnosti, a věta „Do doby zákazu činnosti se započítává 
doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v 
souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost 
vykonávat.“ byla vypuštěna, a požadujeme navrácení v původní stav. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Bude ponechána doba 5 let.  
Věta týkající se započítávání 
doby, ve které nesměl pachatel 
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Odůvodnění:  
K navrhovatelem provedené změně není žádný důvod. Požadujeme zachování 
současného stavu. 

činnost vykonávat na základě 
opatření správního orgánu, 
do doby zákazu činnosti je 
duplicitní vzhledem k obecné 
úpravě (§ 47 odst. 3 sněmovního 
tisku 555).  

366.    bod 
12. 

K bodu 12: V § 192 odst. 3 poslední větu vypustit. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

367.   část sto 
sedmde
sátá 
druhá – 
změna 
zákona 
o 
finanční
ch 
konglo
merátec
h 

 V § 31 vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 5) a zrušit členění na 
odstavce. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidla, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu. 

AKCEPTOVÁNO 

368.   část sto 
osmdes
átá 
šestá - 
změna 
zákona 
o 
činnosti 

 V § 10 vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 5) a zrušit členění na 
odstavce. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidla, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, a 

AKCEPTOVÁNO 
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institucí 
zaměstn
aneckéh
o 
penzijní
ho 
pojištěn
í 
 

že pokuty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný 
celní úřad, požadujeme navrženou změnu. 

369.   část sto 
devades
átá 
první – 
změna 
zákona 
o 
nabídká
ch 
převzetí 

 Ustanovení § 63 včetně nadpisu zrušit. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidla, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, a 
že pokuty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný 
celní úřad, požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

370.   část sto 
devades
átá 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
pojišťo
vnictví 

 V nadpisu § 121 slova „Společná ustanovení“ nahradit slovy „Společné 
ustanovení“.  
V § 121 odst. 1 (původní odstavec 5) druhou větu vypustit.  
V § 121 vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 6) a zrušit členění na 
odstavce. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidla, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, a 
že pokuty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný 
celní úřad, požadujeme navrženou změnu. S ohledem na zvolenou koncepci 
upravit v zákoně o České národní bance také náhradu nákladů správních řízení 
vedených Českou národní bankou, navrhujeme výše uvedené vypuštění. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Nadpis § 121 bude znít: 
„Příslušnost“. 

371.   část bod K bodu 1: Nahradit slova „SPRÁVNÍ DELIKTY“ slovem „PŘESTUPKY“. AKCEPTOVÁNO 
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dvoustá 
– 
změna 
zákona 
o 
platební
m styku 

1.  
Odůvodnění:  
Kontrolou měnícího právního předpisu byl nad rámec návrhu zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, zjištěn výskyt slov 
„správní delikt“. S ohledem na zvolenou koncepci terminologického nahrazení 
pojmu správní delikt pojmem přestupek požadujeme navrženou změnu. 

372.     V § 135 odst. 1 (původní číslování odstavce 4) písm. a) slova „správních 
deliktů“ nahradit slovem „přestupků“. 
 
Odůvodnění:  
Kontrolou měnícího právního předpisu byl nad rámec návrhu zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, zjištěn výskyt slov 
„správní delikt“. S ohledem na zvolenou koncepci terminologického nahrazení 
pojmu správní delikt pojmem přestupek požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

373.     V § 135 vypustit odstavec 3 a 4 (původní číslování odstavce 7 a 8) a odstavce 5 
až 7 přečíslovat na 3 až 5.                                                                        
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. S ohledem na zvolenou koncepci upravit v 
zákoně o České národní bance také náhradu nákladů správních řízení vedených 
Českou národní bankou, navrhujeme výše uvedené vypuštění. 

AKCEPTOVÁNO 

374.     V § 135 odst. 4 (původní číslování navrhovatelem odstavce 6) a 5 (původní 
číslování navrhovatelem odstavce 7) odstranit odkazy na již neexistující 
odstavce. 
 
Odůvodnění:  
Bez provedené změny by bylo ustanovení § 135 odst. 6 a 7 neaplikovatelné.   

AKCEPTOVÁNO 

375.   část dvě 
stě třetí 

 V § 21 vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 5) a odstavec 3 
(původní číslování odstavce 6) a zrušit členění na odstavce. 

AKCEPTOVÁNO 
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– 
změna 
zákona 
o 
spotřebi
telském 
úvěru 

 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. S ohledem na zvolenou koncepci upravit v 
zákoně o České národní bance také náhradu nákladů správních řízení vedených 
Českou národní bankou, navrhujeme výše uvedené vypuštění. 

376.   část dvě 
stě šestá 
– 
změna 
zákona 
o oběhu 
bankov
ek a 
mincí 

 V nadpisu § 32 slova „Společná ustanovení“ nahradit slovy „Společné 
ustanovení“.  
V § 32 vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 6) a odstavec 3 
přečíslovat na 2.                                                                        
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
V § 32 budou dva odstavce, 
nadpis tedy bude nadále znít 
„Společná ustanovení“. 

377.   část dvě 
stě 
patnáct
á - 
změna 
zákona 
o 
doplňko
vém 
penzijní
m 
spoření 

 V § 164 vypustit odstavec 3 (původní číslování odstavce 7).                                                                        
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou (i Ministerstva financí) 
příjmem státního rozpočtu. 

AKCEPTOVÁNO 

378.   část dvě 
stě 
dvacátá 
třetí – 

 V § 25 odst. 4 (původní číslování odstavce 8) poslední větu vypustit. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 

AKCEPTOVÁNO 
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změna 
zákona 
o 
podmín
kách 
obchod
ování s 
povolen
kami na 
emise 
skleník
ových 
plynů 

společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. 

379.   část dvě 
stě 
dvacátá 
osmá – 
změna 
zákona 
o 
investič
ních 
společn
ostech a 
investič
ních 
fondech 

bod 
13. 

K bodu 13: Nesouhlasíme s vypuštěním následujících kritérií pro určení 
výměry pokuty: „popřípadě též ke správním deliktům, za jejichž spáchání byla 
právnická osoba již dříve Českou národní bankou nebo jiným orgánem dohledu 
potrestána; dále se přihlédne k tomu, zda právnická osoba svým jednáním 
přispěla k objasnění skutečností důležitých pro odhalení správního deliktu“ a 
s vypuštěním následující kritérií závažnosti: „a výší neoprávněného prospěchu 
získaného jeho spácháním“. 
 
Odůvodnění:   
Ze strany navrhovatele nebyl vysvětlen důvod vypuštění těchto kritérií a to i s 
ohledem na skutečnost, že návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich taková kritéria neobsahuje. Požadujeme zachování těchto kritérií. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Kritérium předchozích 
přestupků, za které byla již dříve 
právnická osoba potrestána, 
bude obsahovat obecná úprava. 

380.     V § 622 odst. 4 (původní číslování odstavce 6) poslední větu vypustit. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 
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381.   část dvě 
stě 
třicátá 
první – 
změna 
zákona 
o 
směnár
enské 
činnosti 

 V § 24 vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 6) a odstavec 3 
přečíslovat na 2.  
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidla, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, a 
že pokuty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný 
celní úřad, požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

382.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á první 
– 
změna 
zákona 
o 
ozdravn
ých 
postupe
ch a 
řešení 
krize na 
finanční
m trhu  

 Ustanovení § 238 zrušit. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i princip oportunity, požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

383.    bod 
8. 

K bodu 8: Nesouhlasíme s vypuštěním následujících kritérií pro určení výměry 
pokuty: „součinnost právnické osoby v řízení o správním deliktu, a předchozí 
správní delikty právnické osoby.“. 
 
Odůvodnění:   
Ze strany navrhovatele nebyl vysvětlen důvod vypuštění těchto kritérií a to i s 
ohledem na skutečnost, že návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich taková kritéria neobsahuje. Naopak stejné kritérium bylo zachováno v 
zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (část sto padesátá 

AKCEPTOVÁNO 
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sedmá). Požadujeme zachování tohoto kritéria. 
384.     V § 241 v první větě tečku nahradit středníkem a doplnit slova „na tyto příjmy 

se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného 
rozpočtu.“. 
 
Odůvodnění:  
Aby se na vybírání a vymáhání pokut uložených povinným osobám podle § 
223, které jsou příjmem Fondu pro řešení krize, vztahoval daňový řád, 
navrhujeme výše uvedené doplnění. 

AKCEPTOVÁNO 

385.     V § 241 poslední větu vypustit. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. 

AKCEPTOVÁNO 

386.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á druhá 
– 
změna 
zákona 
o 
ukonče
ní 
důchod
ového 
spoření 

 V nadpisu § 27 slova „Společná ustanovení“ nahradit slovy „Společné 
ustanovení“.  
V § 27 vypustit odstavec 2 (původní číslování odstavce 5) a zrušit členění na 
odstavce. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 
budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Nadpis bude znít „Příslušnost“. 

387.   část dvě 
stě 
padesát
á – 
změna 

 V § 14 vypustit odstavec 2 a 3 a zrušit členění na odstavce. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na zvolenou koncepci upravit v zákoně o České národní bance 
společná ustanovení pro přestupky projednávané Českou národní bankou, která 

AKCEPTOVÁNO 
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zákona 
o 
centrál
ní 
evidenci 
účtů 

budou obsahovat i pravidlo, že pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je 
příjem z pokut uložených Českou národní bankou příjmem státního rozpočtu, 
požadujeme navrženou změnu. S ohledem na zvolenou koncepci upravit v 
zákoně o České národní bance náhradu nákladů správních řízení vedených 
Českou národní bankou, navrhujeme výše uvedené doplnění. 

388.   Nad 
rámec 
návrhu 

 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, 
nereaguje na: 
 
1) zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších 
předpisů, který obsahuje jak vymezení správních deliktů, tak i společná 
ustanovení ke správním deliktům. 
 
2) zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
který v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, v zákoně o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu a v zákoně o investičních společnostech a investičních 
fondech, změnil ustanovení týkající se správních deliktů. 
 
3) sněmovní tisk 587 - vládní návrh zákona, kterým se mění zák. v oblasti 
peněžního oběhu (sněmovní tisk byl schválen ve 3. čtení) 
 
4) sněmovní tisk 680 – vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru (sněmovní 
tisk byl schválen ve 3. čtení) 
 
5) sněmovní tisk 750 – vládní návrh novely zákona o pojišťovnictví (sněmovní 
tisk byl schválen ve 2. čtení) 
 
6) sněmovní tisk 751 – vládní návrh novely zákona o pojišťovacích 
zprostředkovatelích (sněmovní tisk byl schválen ve 2. čtení) 
 
Výše uvedené zákony či změny zákonů požadujeme zohlednit v návrhu 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. 

AKCEPTOVÁNO 
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389.  Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

část sto 
patnáct
á – 
změna 
zákona 
o 
ochraně 
hospod
ářské 
soutěže 

 K nahrazení § 111 a vyloučení § 112 odst. 9 
Požaduji nahradit § 111 „Požadavky na oprávněnou úřední osobu“ a s tím 
související přechodného ustanovení § 112 odst. 9 zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich následující speciální úpravou v ZOHS. Ke 
zdůvodnění potřeby speciální úpravy kvalifikačních požadavků pro řízení dle 
ZOHS odkazujeme na naše předchozí připomínky zaslané MV.  

„§ 25 
Požadavky na oprávněnou úřední osobu 

Úřední osoba oprávněná k provádění úkonů Úřadu podle tohoto zákona musí 
mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu, a to 
v oboru právo, obdobném oboru na právnické fakultě, anebo v oboru 
ekonomického nebo technicko - ekonomického zaměření. 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

Do 31. prosince 2022 může činnost oprávněné úřední osoby vykonávat také 
osoba, která nesplňuje podmínky podle § 25, má-li vysokoškolské vzdělání 
nejméně v magisterském studijním programu. Po této době může činnost 
oprávněné úřední osoby vykonávat také osoba starší 50 let, pokud nejméně 15 
let vykonávala činnost oprávněné úřední osoby při prošetřování a prokazování 
přestupků.“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Byla zakotvena speciální úprava 
spočívající v tom, že v řízení 
o přestupku podle tohoto zákona 
postačí, pokud v řízení bude 
vystupovat alespoň jedna 
oprávněná úřední osoba, která 
bude mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru právo nejméně 
v magisterském studijním 
programu. 

390.   část sto 
padesát
á pátá – 
změna 
zákona 
o 
úpravě 
některý
ch 
vztahů 
v oblast
i 
veřejné 
podpor
y 

 K vyloučení § 27 
V čl. CLVI bod 8 (týkající se nového ustanovení § 8b odst. 3) požaduji 
vyloučit rovněž použití § 27 přestupkového zákona s poukazem na obdobné 
důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. Důležitá je zejména potřeba 
sjednocení se zákonem č. 319/2006 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 
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391.     K vyloučení § 44 písm. d) 
Ustanovení § 44 písm. d) logicky navazuje na vyloučený § 24 a § 25, tj. ze 
stejných důvodů, ze kterých byla vyloučena tato ustanovení, požaduji v čl. 
CLVI bod 8 (týkající se nového ustanovení § 8b odst. 3) vyloučit rovněž 
použití § 44 písm. d) přestupkového zákona. 

AKCEPTOVÁNO 

392.     K vyloučení § 82 
I v řízeních týkajících se veřejné podpory pravidelně vystupují právnické 
osoby, nikoliv fyzické, a provedení výslechu by řádnému prošetření nijak 
nepomohlo, zatímco by představovalo zvýšené časové náklady. V čl. CLVI 
bod 8 (týkající se nového ustanovení § 8b odst. 3) požaduji vyloučit rovněž 
použití § 82 přestupkového zákona s poukazem na obdobné důvody jako u 
jiných zákonů v gesci Úřadu. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Byla vyloučena pouze věta první 
§ 82 odst. 1. Je nutné zachovat 
ostatní pravidla upravující 
pravidla výslechu pro případ, že 
by k výslechu mělo dojít. 

393.     K vyloučení § 93 odst. 1 
V čl. CLVI bod 8 (týkající se nového ustanovení § 8b odst. 3) požaduji 
vyloučit rovněž použití § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h) přestupkového zákona s 
poukazem na obdobné důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. 

AKCEPTOVÁNO 

394.     K vyloučení § 93 odst. 3 
Ustanovení navazuje na § 87, který je vyloučen ve vztahu ke všem předpisům. 
V čl. CLVI bod 8 (týkající se nového ustanovení § 8b odst. 3) požaduji 
vyloučit rovněž použití § 93 odst. 3 přestupkového zákona, rovněž s poukazem 
na obdobné důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. 

AKCEPTOVÁNO 

395.     K vyloučení § 95 odst. 2 
Ustanovení navazuje na § 68 písm. b), který je vyloučen ve vztahu ke všem 
předpisům. V čl. CLVI bod 8 (týkající se nového ustanovení § 8b odst. 3) 
požaduji vyloučit rovněž použití § 95 odst. 2 přestupkového zákona, rovněž s 
poukazem na obdobné důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. 

AKCEPTOVÁNO 

396.     K vyloučení § 98 odst. 2 
V čl. CLVI bod 8 (týkající se nového ustanovení § 8b odst. 3) požaduji 
vyloučit rovněž použití § 98 odst. 2 přestupkového zákona, s poukazem na 
obdobné důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. Důležitá je zejména 
potřeba sjednocení se zákonem č. 319/2006 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

397.     K nahrazení § 111 odst. 1 a vyloučení § 112 odst. 9 
Je žádoucí, aby část oprávněných úředních osob vedoucích řízení podle zákona 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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č. 215/2004 Sb. měla vzdělání i v jiném oboru než je obor právo. Osoby s 
jiným vysokoškolským vzděláním než právnickým, navíc přestože získaly 
např. i osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky ve smyslu 
služebního zákona, budou povinny pro splnění požadavku na oprávněnou 
úřední osobu vykonat další zkoušku odborné způsobilosti, což bude 
představovat další zátěž pro některé zaměstnance. Z těchto důvodů se navrhuje 
doplnění dalších přípustných oborů vzdělání do zákona č. 215/2004 Sb. 
Požaduji nahradit § 111 „Požadavky na oprávněnou úřední osobu“ a vyloučit z 
použití s tím souvisejícího přechodné ustanovení § 112 odst. 9 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich následující speciální úpravou.  
V § 8b požaduji doplnit další odstavec, který zní: 
„(6) Úřední osoba oprávněná k provádění úkonů koordinačního orgánu v řízení 
musí mít vysokoškolské vzdělání na vysoké škole v České republice nejméně v 
magisterském studijním programu v oboru právo nebo obdobném, v oboru 
evropská studia nebo studijním programu ekonomického zaměření.“. 

Byla zakotvena speciální úprava 
spočívající v tom, že v řízení 
o přestupku podle tohoto zákona 
postačí, pokud v řízení bude 
vystupovat alespoň jedna 
oprávněná úřední osoba, která 
bude mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru právo nejméně 
v magisterském studijním 
programu. 
 

398.   část sto 
osmdes
átá pátá 
-  
změna 
zákona 
o 
některý
ch 
opatřen
ích ke 
zprůhle
dnění 
finanční
ch 
vztahů 
v 
oblasti 
veřejné 
podpor

 K nahrazení § 30 
V předkládaném návrhu zákona se navrhuje promlčecí doba v délce 5 let, 
přičemž toto Úřad v žádném ze svých dřívějších stanovisek nenavrhoval. 
Požaduji zachovat stávající délku promlčecí doby, tj. v čl. CLXXXVI bodě 3 
nové ustanovení § 8 odst. 1 uvést ve znění: 
„Promlčecí doba činí 10 let.“. 

AKCEPTOVÁNO 
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y 
399.     K vyloučení § 32 

V čl. CLXXXVI bod 3 (týkající se nového ustanovení § 8 odst. 3) požaduji 
vyloučit rovněž použití § 32 přestupkového zákona s poukazem na obdobné 
důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. Důležitá je zejména potřeba 
sjednocení se zákonem č. 215/2004 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

400.     K vyloučení § 44 písm. d) 
Ustanovení § 44 písm. d) logicky navazuje na vyloučený § 24 a § 25, tj. ze 
stejných důvodů, ze kterých byla vyloučena tato ustanovení, požaduji v čl. 
CLXXXVI bod 3 (týkající se nového ustanovení § 8 odst. 3) vyloučit rovněž 
použití § 44 písm. d) přestupkového zákona. 

AKCEPTOVÁNO 

401.     K vyloučení § 80 odst. 2 a 3 
V čl. CLXXXVI bod 3 (týkající se nového ustanovení § 8 odst. 3) požaduji 
vyloučit rovněž použití § 80 odst. 2 a 3 přestupkového zákona s poukazem na 
obdobné důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. Důležitá je zejména 
potřeba sjednocení se zákonem č. 215/2004 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

402.     K vyloučení § 82 
I v řízeních týkajících se veřejné podpory pravidelně vystupují právnické 
osoby, nikoliv fyzické, a provedení výslechu by řádnému prošetření nijak 
nepomohlo, zatímco by představovalo zvýšené časové náklady. V čl. 
CLXXXVI bod 3 (týkající se nového ustanovení § 8 odst. 3) požaduji vyloučit 
rovněž použití § 82 přestupkového zákona s poukazem na obdobné důvody 
jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Bude vyloučena pouze první 
věta odstavce 1. Je nutné 
zachovat ostatní pravidla 
upravující pravidla výslechu pro 
případ, že by k výslechu mělo 
dojít. 

403.     K vyloučení § 93 odst. 1 
V čl. CLXXXVI bod 3 (týkající se nového ustanovení § 8 odst. 3) požaduji 
vyloučit rovněž použití § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h) přestupkového zákona s 
poukazem na obdobné důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. 

AKCEPTOVÁNO  
 
        

404.     8. K vyloučení § 93 odst. 3 
Ustanovení navazuje na § 87, který je vyloučen ve vztahu ke všem předpisům. 
V čl. CLXXXVI bod 3 (týkající se nového ustanovení § 8 odst. 3) požaduji 
vyloučit rovněž použití § 93 odst. 3 přestupkového zákona, rovněž s poukazem 
na obdobné důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. 

AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAFCS1)



 241  

405.     K vyloučení § 95 odst. 2 
Ustanovení navazuje na § 68 písm. b), který je vyloučen ve vztahu ke všem 
předpisům. V čl. CLXXXVI bod 3 (týkající se nového ustanovení § 8 odst. 3) 
požaduji vyloučit rovněž použití § 95 odst. 2 přestupkového zákona, rovněž s 
poukazem na obdobné důvody jako u jiných zákonů v gesci Úřadu. 

AKCEPTOVÁNO 

406.     K nahrazení § 111 odst. 1 a vyloučení § 112 odst. 9 
Je žádoucí, aby část oprávněných úředních osob vedoucích řízení podle zákona 
č. 319/2006 Sb. měla vzdělání i v jiném oboru než je obor právo. Osoby s 
jiným vysokoškolským vzděláním než právnickým, navíc přestože získaly 
např. i osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky ve smyslu 
služebního zákona, budou povinny pro splnění požadavku na oprávněnou 
úřední osobu vykonat další zkoušku odborné způsobilosti, což bude 
představovat další zátěž pro některé zaměstnance. Z těchto důvodů se navrhuje 
doplnění dalších přípustných oborů vzdělání do zákona č. 319/2006 Sb. 
Požaduji nahradit § 111 „Požadavky na oprávněnou úřední osobu“ a vyloučit z 
použití s tím souvisejícího přechodné ustanovení § 112 odst. 9 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich následující speciální úpravou.  
V § 8 požaduji doplnit další odstavec, který zní: 
„(7) Úřední osoba oprávněná k provádění úkonů Úřadu v řízení musí mít 
vysokoškolské vzdělání na vysoké škole v České republice nejméně v 
magisterském studijním programu v oboru právo nebo obdobném, v oboru 
evropská studia nebo studijním programu ekonomického zaměření.“. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Byla zakotvena speciální úprava 
spočívající v tom, že v řízení 
o přestupku podle tohoto zákona 
postačí, pokud v řízení bude 
vystupovat alespoň jedna 
oprávněná úřední osoba, která 
bude mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru právo nejméně 
v magisterském studijním 
programu. 

407.   část dvě 
stě 
první – 
změna 
zákona 
o 
význam
né tržní 
síle při 
prodeji 
zeměděl
ských a 
potravi

 K definici přestupku 
V důvodové zprávě je na str. 144 uvedeno, že úlohou správního práva je 
ochrana dodržování spíše „technických“ správních příkazů a zákazů, a účelem 
správněprávní odpovědnosti není chránit společnost před kriminálními činy. 
Účel regulace společenských vztahů, které jsou regulovány zákonem o 
významné tržní síle, a forma této regulace jsou však oproti jiným oblastem 
správního práva specifické. Účelem zákona je ochrana určitých společenských 
hodnot, a to zájem na férovém soutěžním prostředí v odběratelsko-
dodavatelských vztazích v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich 
dalšího prodeje a souvisejícími službami. Přestupky spočívající ve zneužití 
významné tržní síly jsou také zpravidla formulovány, obdobně jako u trestných 
činů, jako porušení určitých obecně vymezených pravidel chování. Svou 
povahou se tak jedná o přestupky představující více škodlivou kategorii 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
  
Ustanovení bude znít: „Má se 
za to, že čin, který vykazuje 
formální znaky přestupku podle 
tohoto zákona, je společensky 
škodlivý.“.  
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nářskýc
h 
produkt
ů a 
jejím 
zneužití 

protiprávních činů než jiné přestupky na úseku správního práva, které chrání 
dodržování pravidel spíše technického charakteru. Zákon o významné tržní síle 
chrání obdobně jako trestní právo soukromoprávní vztahy před společensky 
nežádoucím chováním. Z toho pohledu je právní úprava významné tržní síle 
blízká trestnímu právu, které je založeno na formálním pojetí.  
V důvodové zprávě je dále uvedeno, že v případě formálního pojetí přestupku 
by nedostatek společenské škodlivosti musel být vyvážen konstruováním 
materiálního korektivu. Tento požadavek je pro přestupky dle zákona 
o významné tržní síle splněn procesněprávním principem oportunity v 
ustanovení § 9 odst. 5 zákona. Úřad může věc odložit, aniž zahájí řízení, není-li 
na stíhání přestupku veřejný zájem s ohledem na míru jeho závažnosti. Při 
posuzování splnění této podmínky pak Úřad ze zákona přihlíží zejména k 
povaze jednání, způsobu jeho provedení a počtu dotčených subjektů. Zákon tak 
umožňuje nestíhat bagatelní porušení právních povinností a odstraňovat 
případné tvrdosti spojené s formálním pojetím přestupku.   
Materiálně-formální pojetí by v případě přestupků dle zákona o významné tržní 
síle znamenalo nutnost prokazovat konkrétní společenskou škodlivost 
přestupku, což by zvýšilo náročnost dokazování, prodloužilo dobu vedení 
správních řízení a snížilo tak efektivnost vymáhání zákona o významné tržní 
síle. Jak již bylo výše uvedeno, účelem zákona je ochrana férového soutěžního 
prostředí, a společenská škodlivost je dána již samotným naplněním skutkové 
podstaty přestupku. V případě, že by konkrétní společenská škodlivost 
protiprávního jednání nedosahovala ani minimální hranice typové škodlivosti, 
nebyl by dán veřejný zájem na jeho stíhání. 
S ohledem na výše uvedené je velmi žádoucí, aby v případě přestupků dle 
zákona o významné tržní síle bylo přijato formální pojetí přestupku 
s materiálním korektivem jako u trestného činu. V této souvislosti požaduji 
doplnění návrhu zákona o toto ustanovení „Přestupkem podle tohoto zákona je 
protiprávní čin, který je uveden v § 8 a který vykazuje znaky stanovené tímto 
zákonem, nejde-li o trestný čin.“. 

408.     K úpravě zavinění 
Ustanovení § 20 používá při vymezení podmínek, za nichž je právnická osoba 
pachatelem přestupku, pojem přičitatelnosti. Je stanoveno, že pachatelem je 
právnická osoba, jestliže k naplnění znaku přestupku došlo jednáním fyzické 
osoby, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě. Zákon již ale nedefinuje, 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Ke vzniku odpovědnosti 
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co je přestupek spáchaný právnickou osobou, a tedy, zda pro naplnění znaků 
přestupku jednáním fyzické osoby je nezbytné zavinění této fyzické osoby. 
Navíc zákonný text neuvádí, že jednání fyzické osoby „se přičítá“ právnické 
osobě za splnění dále uvedených podmínek, ale „je přičitatelné“, což z hlediska 
jazykového výkladu může znamenat, že nemusí být vždy přičteno. Princip tzv. 
přičitatelnosti je legislativně zakotven v zákoně o trestní odpovědnosti 
právnických osob, dle kterého se odpovědnost právnické osoby za trestný čin 
dovozuje ze zavinění fyzické osoby. Vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích 
jednoznačně v textu zákona otázku zavinění neřeší, je dán prostor i pro 
výkladovou variantu odpovědnosti za přestupek založené na zavinění ve 
smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, tj. varianty III 
popsané na str. 91 důvodové zprávy. I když je v důvodové zprávě na str. 156 
uvedeno, že odpovědnost za přestupek právnické osoby není založena na 
principu tzv. přičitatelnosti ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob, je odkaz na důvodovou zprávu při výkladu ustanovení 
převážně podpůrnou výkladovou metodou. Případy řešené podle zákona o 
významné tržní síle jsou ze své podstaty velmi složité a zjišťování skutkového 
stavu věci je tak obtížné. Varianta odpovědnosti založená na přičitatelnosti by 
znamenala další ztížení možnosti postihovat odběratele za jejich protiprávní 
jednání. Aby bylo možné naplnit účel zákona, efektivně zabraňovat zneužívání 
významné tržní síly odběratelů a plnit preventivní funkci správního trestání 
těchto přestupků, je nezbytné, aby nevznikaly výkladové nejasnosti týkající se 
vymezení deliktní odpovědnosti.  
V návaznosti na výše uvedené požaduji doplnění návrhu zákona o toto 
ustanovení: „Ke spáchání přestupku dle § 8 se nevyžaduje zavinění osoby 
uvedené v § 20 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“. 

právnické osoby se nevyžaduje 
zavinění fyzické osoby, jejíž 
jednání je právnické osoby 
přičitatelné. Jedná se o odlišný 
případ oproti právní úpravě 
v zákoně o trestní odpovědnosti 
právnických osob, kde je 
odpovědnost právnické osoby 
za trestný čin založena 
na zaviněném jednání 
vyjmenovaných fyzických osob, 
které za právnickou osobu 
jednají a jsou k ní v určitém 
vztahu – jde o model subjektivní 
odpovědnosti právnické osoby 
založené na přičitatelnosti 
zaviněného jednání fyzické 
osoby. To je rozdíl oproti 
odpovědnosti právnické osoby 
za přestupek, která není 
založena na zavinění, resp. 
právnická osoba odpovídá vždy, 
pokud neprokáže vynaložení 
veškerého úsilí, které lze 
požadovat, aby porušení právní 
povinnosti zabránila (objektivní 
odpovědnost s možností 
liberace). I v tomto případě se 
sice vychází z toho, že 
za právnickou osobu jednají 
fyzické osoby (její zástupci), 
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jejichž jednání se právnické 
osobě přičítá – nejedná se však 
o přičitatelnost ve smyslu 
subjektivní odpovědnosti 
právnické osoby za trestný čin, 
tedy není vyžadováno zaviněné 
jednání těchto fyzických osob – 
zavinění fyzických osob 
jednajících za právnickou osobu 
tedy nemusí správní orgán 
prokazovat. To konec konců 
plyne již ze stávající právní 
úpravy, kdy i podle soukromého 
práva právnická osoba nejedná 
sama za sebe, ale jednají za ní 
fyzické osoby, jejichž jednání se 
fakticky „přičítá“ právnické 
osobě, není však rozhodné, zda 
tyto fyzické osoby jednaly 
za právnickou osobu zaviněně.  

409.     K utajení identity I 
Řízení vedená podle zákona o významné tržní síle jsou specifická tím, že 
dodavatelé, kteří poskytují informace a podklady k protiprávnímu jednání jsou 
těmi, kteří jsou ze strany odběratelů zneužíváni. Dle současné právní úpravy 
však není možné dodavatelům, kteří  poskytli informace a podklady důvěrného 
a citlivého charakteru, pokud netvoří jejich obchodní tajemství, poskytnout 
ochranu před jejich zpřístupněním účastníkovi řízení nebo třetím osobám. V 
rámci nahlížení do spisu se tak účastník řízení může seznámit se všemi 
informacemi a podklady poskytnutými dodavateli, pokud netvoří jejich 
obchodní tajemství. Z tohoto důvodu mají dodavatelé obavy, že v případě 
podání podnětu, na jehož základě by Úřad zahájil šetření, bude ukončen jejich 
obchodní vztah s odběrateli. Úřad je rovněž oprávněn vyžadovat od všech 

AKCEPTOVÁNO  
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subjektů úplné, správné a pravdivé informace a podklady, které mohou mít 
význam pro objasnění předmětu řízení. Tato povinnost dodavatelů poskytnout 
informace na žádost Úřadu v průběhu řízení však není vyvážena jejich právem 
na ochranu před jejich zpřístupněním, pokud jsou dány jejich důvodné obavy, 
že budou tímto ohroženy či porušeny jejich oprávněné zájmy. Zelená kniha o 
nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském 
řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží, která byla vydána 
Komisí EU v lednu 2013, zabývající se i problematikou řešenou v zákoně o 
významné tržní síle, nazývá tento fenomén jako tzv. „faktor strachu“, jehož 
řešení je považováno za jednu z nejdůležitějších otázek právních úprav 
regulujících nekalé obchodní praktiky.  
Z důvodu, že pro prokázání přestupku dle zákona o významné tržní síle jsou 
často vyžadovány od dodavatelů informace a podklady, které obsahují důvěrné 
informace a jejich obchodní tajemství, je nezbytné legislativně zakotvit vedle 
ochrany obchodního tajemství také institut tzv. utajení identity dodavatele, v 
případě, že poskytuje důvěrné informace a podklady. Z praktického hlediska 
není možné podklady zaslané dodavatelem zpravidla rozdělit na část obsahující 
obchodní tajemství, která by byla uchovávána mimo spis a části obsahující jiné 
důvěrné informace a další informace založené ve spise. Dokumenty obsahující 
obchodní tajemství je vhodné do sdělení výhrad vyloučit z nahlížení do spisu, 
pokud jsou splněny jejich zákonné znaky, tj. ve spise budou všechny 
dokumenty zakryty s označením, že jsou vyloučeny z nahlížení do spisu z 
důvodu ochrany obchodního tajemství. Soudní judikatura potvrdila, že takový 
postup je zákonný. Pokud se jedná o jiné důvěrné informace, v souvislosti s 
jejichž poskytnutím bylo požádáno o utajení identity, je vhodné zvolit stejný 
přístup jako při ochraně obchodního tajemství, tj. vyloučit podklady z nahlížení 
do spisu do sdělení výhrad. Po sdělení výhrad pak budou osoby oprávněné k 
nahlížení do spisu seznámeny s těmito podklady a informacemi v podobě, která 
nezmaří účel utajení identity osoby, která je poskytla, a ochrany jejího 
obchodního tajemství. 
V návaznosti na výše uvedené požaduji doplnění návrhu zákona o toto 
ustanovení: „Poskytne-li osoba uvedená v § 2 písm. a) Úřadu důvěrné 
informace a podklady k přestupku (dále jen „důvěrné informace“), má právo na 
utajení své identity v souvislosti s těmito podklady, a to před zahájením řízení, 
po jeho zahájení i skončení, jestliže by bez utajení její identity mohly být 
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ohroženy nebo poškozeny její oprávněné zájmy a o utajení identity sama 
požádá současně s poskytnutím důvěrných informací; žádost o utajení identity 
je vyloučena z nahlížení do spisu. Identita takové osoby bude utajena i ve 
výzvách a sděleních, které Úřad bude této osobě zasílat v souvislosti s těmito 
důvěrnými informacemi; tyto výzvy Úřadu jsou vyloučeny z nahlížení do spisu 
do dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informací a podkladů. Podklady a 
informace, které poskytla osoba, jejíž identita byla utajena, jsou do vydání 
sdělení výhrad vyloučeny z nahlížení do spisu. Úřad umožní po vydání sdělení 
výhrad osobám oprávněným k nahlížení do spisu seznámit se s těmito 
podklady a informacemi pouze v podobě, která nezmaří účel utajení identity 
osoby, která podklady poskytla, a ochrany obchodního tajemství.“. 

410.     K utajení identity II 
Z důvodu právní jistoty zneužívaných dodavatelů, kteří jsou těmi, jež by zákon 
o  významné tržní síle měl chránit, a zamezení jejich tzv. faktoru strachu, je 
žádoucí vyloučit toto ustanovení, aby nemohlo docházet k výkladu, že v 
řízeních dle zákona o významné tržní síle se tato úprava správního řádu 
uplatňuje, a je možné nahlížet do dokumentů s obchodním tajemstvím nebo 
důvěrnými informacemi.  
Do § 7 zákona o významné tržní síle požaduji doplnit na konec odstavce 1 
větu: „Ustanovení § 38 odst. 6 věta první za středníkem správního řádu se 
nepoužije.“. 

AKCEPTOVÁNO  
 
 
 

411.     K možnosti mezinárodní spolupráce 
Zákon o významné tržní síle je právní úpravou, která reguluje chování 
odběratelů s významnou tržní sílou v souvislosti s nákupem potravin za účelem 
jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s tímto 
nákupem nebo prodejem potravin souvisejícími. Z hlediska územní působnosti 
stanovené v zákoně o významné tržní síle a nově v zákoně o přestupcích a 
řízení o nich, zákon dopadá také na zahraniční subjekty. Aby bylo možné 
získávat informace a podklady týkajících se zahraničních subjektů, které jsou 
nezbytné pro vedení správního řízení o přestupku dle zákona o významné tržní 
síle, je důležité mít možnost získávat informace a podklady také od 
zahraničních soutěžních úřadů, případně jiných úřadů, do jejichž pravomoci 
spadá regulace nekalých obchodních praktik.  
Na evropské úrovni je zřízena tzv. Evropská soutěžní síť (ECN), která je 
tvořena Komisí a orgány pro hospodářskou soutěž členských států, v jejímž 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Ustanovení bude znít: „Úřad je 
oprávněn dožadovat podklady 
a informace od dozorových nebo 
soutěžních orgánů členských 
států Evropské unie, pokud tak 
stanoví mezinárodní smlouva, 
která je součástí právního řádu 
České republiky, a používat je 
jako podklady pro vydání 
rozhodnutí.“.  
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rámci probíhá úzká spolupráce těchto orgánů při aplikaci pravidel hospodářské 
soutěže EU. V rámci ECN je možné poskytovat si vzájemnou pomoc při 
vyšetřování a výměně důkazů a jiných informací, a jedná se o velmi přínosný a 
užitečný nástroj při aplikaci evropských soutěžních pravidel.  
Vzhledem k tomu, že v případě zneužívání významné tržní síly není možné 
tuto platformu využít, je navrhováno ustanovení, které po uzavření 
mezinárodní smlouvy umožní mezinárodní spolupráci příslušných orgánů 
členských států za účelem prosazování zákona o významné tržní síle v 
případech s mezinárodním prvkem. Tato spolupráce je zvláště důležitá, neboť 
se jedná o oblast správního práva, v níž je velmi omezená možnost 
mezinárodní spolupráce při postihu právnických osob, neboť Česká republika 
není účastníkem Evropské úmluvy o doručování písemností ve správních 
věcech z 24. 11. 1977 a Evropské úmluvy o získávání informací a důkazů z 
ciziny ve správních věcech z 15. 3. 1978, ani neuzavřela pro řízení správních 
(mimosoudních) orgánů jiné mezinárodní dohody o právní pomoci obdobné 
dohodám uzavřeným pro trestní řízení.  
V návaznosti na výše uvedené požaduji doplnění návrhu zákona o toto 
ustanovení: „Na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, 
jsou Úřad a dozorové nebo soutěžní orgány členských států Evropské unie za 
účelem prosazování vnitrostátního práva dožadujícího státu na ochranu proti 
neférovým obchodním praktikám mezi podnikateli oprávněni dožadovat, 
vzájemně si předávat a užívat jako důkazy jakékoli skutkové nebo právní 
skutečnosti, včetně informací, které obsahují obchodní, bankovní nebo 
obdobné zákonem chráněné tajemství, za podmínky, že úroveň ochrany 
takových informací je v dožadujícím a poskytujícím státě srovnatelná.“. 

412.     K vyloučení § 32  
I když je v § 9a zákona o významné tržní síle speciální úprava promlčecí doby, 
jejího stavení a přerušení, je vhodné, aby v případě vyloučení § 32 i v části 
návrhu zákona týkající se ostatních zákonů v gesci Úřadu, bylo toto ustanovení 
vyloučeno i pro zákon o významné tržní síle.  
V čl. CCII bod 7 předkládaného návrhu zákona v § 9 odst. 7 zákona o 
významné tržní síle požaduji vyloučit z aplikace i § 32. 

AKCEPTOVÁNO 

413.     K vyloučení § 68 písm. c)  
V čl. CCII bod 7 předkládaného návrhu zákona v § 9 odst. 7 zákona o 
významné tržní síle požaduji vyloučit z aplikace i § 68 písm. c), a to s 

AKCEPTOVÁNO 
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poukazem na důvody vyloučení v rámci zákona o ochraně hospodářské 
soutěže. 

414.     K vyloučení § 88 odst. 3 
S ohledem na specifičnost regulace vztahů dle zákona o významné tržní síle, a 
skutečnosti, že smlouvy jsou mezi dodavateli a odběrateli uzavírány zpravidla 
na kalendářní rok, je z důvodu možnosti ekonomického posouzení případů 
zneužití významné tržní síly vhodné projednat možná protiprávní jednání 
obviněného za celý kalendářní rok v jednom společném řízení; takový postup 
je žádoucí i z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. 
V čl. CCII bod 7 předkládaného návrhu zákona v § 9 odst. 7 zákona o 
významné tržní síle požaduji vyloučit z aplikace i § 88 odst. 3. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Je žádoucí stanovit časovou 
hranici, jejímž překročením již 
přestupek nelze projednat 
ve společném řízení. Povinnost 
vést společné řízení 
o přestupcích spáchaných 
po zahájení řízení o jiném 
přestupku by bránila 
efektivnímu projednání věci 
a ukončení věci.  

415.     K vyloučení § 93 odst. 3 
Ustanovení navazuje na § 87, který je vyloučen ve vztahu ke všem předpisům. 
Požaduji v čl. CCII bod 7 předkládaného návrhu zákona v § 9 odst. 7 zákona o 
významné tržní síle vyloučit z aplikace i ustanovení § 93 odst. 3. 

AKCEPTOVÁNO 

416.     K vyloučení § 97 odst. 1 
Nevyloučení tohoto ustanovení by znamenalo možnost obviněných uvádět 
nové skutečnosti a důkazy v odvolání, což by přineslo značné průtahy v již tak 
náročném důkazním procesu; pokud bude toto ustanovení vyloučeno i při 
aplikaci zákona o hospodářské soutěži, mělo by být vyloučeno i pro zákon o 
významné tržní síle, 
V čl. CCII bod 7 předkládaného návrhu zákona v § 9 odst. 7 zákona o 
významné tržní síle požaduji vyloučit z aplikace i § 97 odst. 1. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Z judikatury i dnes plyne, že 
v řízení o přestupku se neuplatní 
zásada koncentrace řízení.  

417.     K nahrazení § 111 a vyloučení § 112 odst. 9 
Požaduji nahradit § 111 „Požadavky na oprávněnou úřední osobu“ a v té 
souvislosti vyloučit přechodné ustanovení § 112 odst. 9 zákona o odpovědnosti 
za přestupky následující speciální úpravou. Ke zdůvodnění potřeby speciální 
úpravy kvalifikačních požadavků pro řízení dle ZOHS odkazujeme na naše 
předchozí připomínky zaslané MV.  

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Byla zakotvena speciální úprava 
spočívající v tom, že v řízení 
o přestupku podle tohoto zákona 
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„Úřední osoba oprávněná k provádění úkonů Úřadu podle tohoto zákona musí 
mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu, a to 
v oboru právo, obdobném oboru na právnické fakultě, anebo v oboru 
ekonomického nebo technicko - ekonomického zaměření.“. 

postačí, pokud v řízení bude 
vystupovat alespoň jedna 
oprávněná úřední osoba, která 
bude mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru právo nejméně 
v magisterském studijním 
programu. 

418.   část dvě 
stě 
čtyřicát
á 
devátá 
– 
změna 
zákona 
o 
zadává
ní 
veřejný
ch 
zakázek 

 K materiálně-formálnímu pojetí přestupku 
V § 5 nového přestupkového zákona se zakotvuje tzv. materiálně-formální 
pojetí přestupku („...společensky škodlivý protiprávní čin…“). To znamená 
zpochybnění dosavadní judikatury správních soudů, která se doposud k 
materiální stránce správního deliktu stavěla následovně: „[v] zásadě totiž platí, 
že v případě správních deliktů je jejich materiální stránka dána již samotným 
naplněním skutkové podstaty deliktu (viz rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 14. 12. 2009, č. j. 5 As 104/2008-45, nebo rozsudek ze dne 30. 3. 
2011, č. j. 1 Afs 14/2011-62). Až ve chvíli, kdy se jedná o případ, v němž je 
sporně, zda konkrétní společenská nebezpečnost [nedosahuje ani minimální 
hranice typové nebezpečnosti, je nezbytné, aby se správní orgán zabýval 
materiální stránkou správního deliktu i v odůvodnění svého rozhodnutí. (....) 
Obecně je přitom nutno vycházet z premisy, že již stanovením formálních 
znaků určité skutkové podstaty zákon předpokládá, že při jejich naplnění v 
běžně se vyskytujících případech bude stupeň společenské nebezpečnosti 
zpravidla vyšší než nepatrný (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 1996, 
sp. zn. 1 Tzn 2/96)." (rozsudek NSS ze dne 9.9.2012 sp.zn. 9 As 34/2012). 
Reálně tedy hrozí, že zatímco doposud byla materiální stránka správního 
deliktu detailně zkoumána pouze v případech, kdy se objevily nějaké zvláštní 
skutečnosti, které její naplnění zpochybňovaly, nyní - u přestupku - ji bude 
třeba zkoumat vždy (a stane se předmětem rozsáhlé argumentace jak 
podezřelého, tak Úřadu). 
Zdůrazňuji, že stávající stav nečiní žádné problémy při aplikaci a plně 
odpovídá charakteru pochybení, kterých se dopouštějí zadavatelé. Dále je třeba 
akcentovat, že Úřad dle ZZVZ uplatňuje svoji pravomoc výlučně v rámci 
dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a výlučně nad zadavateli, v naprosté 
většině tedy postihuje veřejnoprávní subjekty za pochybení ve vysoce 

AKCEPTOVÁNO  
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formalizovaném procesu spojeném s vynakládáním veřejných prostředků; za 
této situace pokládám rozsáhlé úvahy o naplnění materiální stránky přestupku 
v každém řízení o přestupku za kontraproduktivní, a to i s ohledem na 
preventivní funkci odpovědnosti za porušení práva. 
Nezpochybňuji, že materiální stránka je imanentní součástí skutkové podstaty 
přestupku, mám však za to, že by mělo být v oblasti veřejného zadávání i 
nadále vycházeno z judikaturou potvrzeného předpokladu, že při naplnění 
formálních znaků těchto přestupků v běžně se vyskytujících případech bude 
materiální stránka dána. Opačný přístup povede k ohrožení funkčnosti 
správního trestání, ke snížení právního vědomí zadavatelů veřejných zakázek i 
ke snížení právní jistoty adresátů norem uvedených v zákoně; v konečném 
důsledku pak může nová úprava znamenat ohrožení hospodárného vynakládání 
veřejných prostředků (coby primárního cíle zákonodárství v oblasti veřejného 
zadávání). 
Aby se shora uvedeným negativním důsledkům předešlo, požaduji čl. CCL bod 
7. Návrhu zákona, tj. do § 270 ZZVZ doplnit nový odst. 3, který zní „Má se za 
to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je 
společensky škodlivý.“, a následující odstavce v souvislosti s tím přečíslovat. 

419.     K sankcím ukládaným za přestupky dle ZZVZ 
Dle navrhovaně úpravy § 35 nového přestupkového zákona lze za přestupek 
uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty, c) zákazu činnosti, d) propadnutí 
věci nebo náhradní hodnoty, e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku. 
Takto široký rejstřík správních trestů je pro účely ukládání sankcí za přestupky 
dle ZZVZ vzhledem k jejich charakteru nevhodný. I historicky byly za správní 
delikty na úseku veřejného zadávání (s výjimkou deliktu dodavatele, u kterého 
byl ukládán trest obdobný zákazu činnosti, který však v ZZVZ není upraven) 
ukládány pouze pokuty. Pokud jde o zveřejnění rozhodnutí o přestupku, 
všechna pravomocná rozhodnutí Úřadu jsou uveřejňována na jeho webových 
stránkách, děje se tak však ex lege dle § 272 ZZVZ; jedná se tedy o zcela jiný 
institut než uložení správního trestu dle § 50 nového přestupkového zákona a 
neměl by s ním být směšován. 
K vyloučení všech pochybností ohledně možnosti ukládání různých sankcí a 
výkladu některých institutů (uveřejňování rozhodnutí Úřadu - viz výše) proto 
požaduji v čl. CCL návrhu zákona bod 1. formulovat takto: „V § 248 odst. 3 se 
slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky" a slovo „sankce“ se 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Byla provedena terminologická 
změna v § 248 odst. 3. 
 
Přestože platí, že bez zakotvení 
správního trestu zveřejnění 
rozhodnutí o přestupku 
ve zvláštním zákoně nelze tento 
správní trest aplikovat, jeho 
aplikace se výslovně vyloučí, 
neboť v opačném případě by 
mohlo dojít ke kolizi tohoto 
správního trestu s povinností 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
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nahrazuje slovy „pokuty“.“. Dále požaduji v čl. CCL bod 7, tj. v § 270 odst. 7 
ZZVZ vyloučit z aplikace rovněž § 35 písm. c) a e) a všechny navazující 
ustanovení jako § 45, § 48 atd. 

soutěže uveřejňovat rozhodnutí 
na internetových stránkách 
(§ 272).  
 
U správního trestu zákazu 
činnosti, jehož aplikace je 
rovněž vázána na zmocnění 
ve zvláštním zákoně, k výše 
popsané kolizi dojít nemůže, 
a proto jej není nutno výslovně 
vylučovat.   

420.     K ukládání ochranných opatření 
Hlava VIII části druhé (§ 51-54) nového přestupkového zákona upravuje 
možnost správního orgánu ukládat jako ochranná opatření (a) omezující 
opatření nebo (b) zabrání věci nebo náhradní hodnoty. 
ČI. CCL bod 7. změnového přestupkového zákona (navrhovaný § 270 odst. 7 
ZZVZ) vylučuje z použití pro řízení ve věci přestupků podle ZZVZ § 51 písm. 
b), § 53 a § 54 nového přestupkového zákona, což znamená, že by Úřad mohl 
ukládat ochranné opatření ve formě omezujícího opatření (které podle § 52 
odst. 1 nového přestupkového zákona spočívá v zákazu navštěvovat určená 
veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce, popřípadě v povinnosti zdržet se styku s určitou osobou 
nebo vymezeným okruhem osob nebo v povinnosti podrobit se vhodnému 
programu pro zvládání agrese nebo násilného chování). 
S ohledem na skutečnost, že uložení takového ochranného opatření nepřipadá v 
případě přestupků podle ZZVZ vůbec v úvahu, požaduji pro vyloučení všech 
pochybností, které by mohly ve vztahu k možnostem Úřadu ukládat ochranná 
opatření vznikat, vyloučit z aplikace celou hlavu VIII části druhé nového 
přestupkového zákona, tj. v čl. CCL bod 7. návrhu zákona (v navrhovaném § 
270 odst. 7 ZZVZ) vyloučit z aplikace rovněž navazující § 51 a § 52 (slova „§ 
51 písm. b), § 53, § 54" nahradit slovy „§ 51, § 52, § 53, § 54“) atd. 

NEAKCEPTOVÁNO, 
VYSVĚTLENO 
 
Vylučovat není třeba omezující 
opatření v § 51 písm. a), 
respektive § 52, neboť možnost 
jejich uložení je vázaná 
na zmocnění ve zvláštním 
zákoně. Zákon o zadávání 
veřejných zakázek takové 
zmocnění neobsahuje, a proto 
při postupu podle tohoto zákona 
nepřichází uložení omezujícího 
opatření v úvahu. Vyloučení 
uvedených ustanovení by tak 
bylo nadbytečné a matoucí. Ani 
v jiných zákonech v gesci Úřadu 
pro ochranu hospodářské 
soutěže se tato ustanovení 
nevylučují. 
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421.     K formalizovanému odkládání oznámení o spáchání přestupku 
Ustanovení § 73 nového přestupkového zákona upravuje povinnost Policie 
České republiky, Vojenské policie a všech ostatních správních orgánů 
oznamovat bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu skutečnost, 
že byl spáchán přestupek, k jehož projednání není oznamující správní orgán 
sám příslušný (dále též jen „oznámení o spáchání přestupku"). Vzhledem k 
tomu, že k projednávání přestupků uvedených v ZZVZ je příslušný výlučně 
Úřad, je v § 73 de facto nově upravena oznamovací povinnost všech správních 
orgánů vůči Úřadu o tom, že byl spáchán přestupek při zadávání veřejných 
zakázek (soutěži o návrh). 
Ustanovení § 76 pak upravuje postup příslušného správního orgánu pro případ, 
že po prověření oznámení o spáchání přestupku zjistí, že nejsou dány důvody 
pro zahájení správního řízení ve věci předmětného přestupku. Správní orgán je 
v takovém případě povinen věc usnesením odložit. Toto usnesení se 
poznamenává do spisu a vyrozumí se o něm osoba přímo postižená spácháním 
přestupku (posledně uvedené se však ve vztahu k ZZVZ neuplatní, neboť § 71, 
ve kterém je tato osoba vymezena, je vyloučen z aplikace). 
Obecně je třeba konstatovat, že ve vztahu k dosavadní úpravě správních 
deliktů, resp. § 42 správního řádu, který upravuje přijímání podnětů k zahájení 
správního řízení z moci úřední, dochází v důsledku uvedených ustanovení k 
dramatické formalizaci úkonů předcházejících vlastní zahájení správního 
řízení. 
Mám za to, že ve vztahu k přestupkům upraveným v ZZVZ není k takovému 
posunu důvod - a taková změna právní úpravy jde dokonce výslovně proti vůli 
zákonodárce vyjádřené právě v ustanoveních ZZVZ. 
Je dlouhodobě známou skutečností, že enormní množství mnohdy zcela 
bezdůvodných podnětů k zahájení správního řízení z moci úřední ve věci 
domnělých správních deliktů na úseku veřejného zadávání v nedávné minulosti 
takřka naprosto paralyzovalo stěžejní činnost Úřadu, kterou je rozhodování o 
návrzích, kterými se dodavatelé domáhají ochrany před nezákonným postupem 
zadavatelů v zadávacím řízení (toto rozhodování o návrzích je mimochodem 
jediným typem řízení, jehož vedení po České republice požaduje komunitární 
právo). 
Při přípravě ZZVZ byla proto zvýšená pozornost věnována odstranění tohoto 
problému. V průběhu formulace vládního návrhu zákona byly zvažovány různé 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Byl vyloučen § 76 zákona 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich. 
Odstavec 7 nebyl zakotven, 
neboť by se jednalo 
o nadbytečnou úpravu. 
V důvodové zprávě se uvede, že 
oznámení o přestupku 
se považuje za podnět k zahájení 
z moci úřední podle § 42 
správního řádu. 
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možnosti, včetně úplného či alespoň dílčího (ve vztahu k určitým druhům 
veřejných zakázek) vyloučení možnosti vést správní řízení z moci úřední ve 
věci správních deliktů. Nakonec bylo uzavřeno, že zvolenou cestou nebude 
omezování vedení řízení z moci úřední. 
V průběhu projednávání zákona na půdě zákonodárného orgánu (Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR) však byla, a to dokonce na základě poslaneckého 
pozměňovacího návrhu, jednoznačně většinově vyjádřena vůle zákonodárce 
enormní množství Úřadem prověřovaných podnětů racionalizovat, a to 
prostřednictvím poplatku zavedeného v § 259 ZZVZ. Toto ustanovení mimo 
jiné stanoví, že „(z)a podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední 
Úřad od toho, kdo podnět podal, vybere poplatek ve výši 10 000 Kč za každou 
veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno 
pochybení“ a že ,,..nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 
zaplacen, podnět se nevyřizuje“. Jistě nikoli náhodou pak toto ustanovení 
vylučuje použití zákona o správních poplatcích stejně jako jakékoli osvobození 
od tohoto poplatku (k tomu srov. § 259 odst. 6 a 7 ZZVZ). 
Pokud by se na postup Úřadu vztahoval § 76 nového přestupkového zákona, 
Úřad by byl nově povinen o značné části „podnětů" (současnou terminologií 
řečeno) rozhodovat formálně usnesením o odložení věci, včetně jeho detailního 
odůvodnění. Nejenže by se tedy nezlepšil stávající stav, jak požaduje 
zákonodárce, ale došlo by i k jeho zhoršení, neboť by to byl zásadní zásah do 
efektivity Úřadu. Reálně je třeba vidět, že tyto povinnosti by nemohly zůstat 
bez vlivu na efektivitu a rychlost, se kterou Úřad vyřizuje jednotlivé věci, a 
mělo by to zprostředkovaně negativní dopad i na oblast rozhodování o návrzích 
na zahájení řízení. 
Pro úplnost je třeba uvést, že nic ze shora uvedeného se nijak nedotýká situace, 
kdy je věc podle § 159a trestního řádu odložena a odevzdána Úřadu k 
projednání [na tuto situaci samozřejmě úprava § 259 ZZVZ nedopadá ani za 
stávajícího právního stavu]. 
Aby tedy nedocházelo k paralyzování Úřadu nedůvodnými oznámeními o 
spáchání přestupku (kdy je třeba vzít v potaz množství zadávaných veřejných 
zakázek a v zásadě nevelký počet zaměstnanců Úřadu, kteří se jako jediní ve 
státě zabývají přezkumem postupu zadavatelů) a zároveň aby byla 
respektována jednoznačná vůle zákonodárce, který - zjevně si vědom 
důležitosti stěžejní činnosti Úřadu i ve vztahu k závazkům ČR vyplývajícím z 
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jejího členství v Evropské unii - přistoupil k regulaci podnětů směřujících k 
zahájení správního řízení z moci Úřední, požaduji s cílem zachovat stávající 
stav, tj. stav dle schváleného ZZVZ, který (a) nečiní v aplikační praxi 
problémy a (b) je výsledkem vyváženého kompromisu mezi snahou zachovat 
možnost obrátit se na Úřad i pro jiné osoby než dotčené dodavatele a snahou 
neztratit ze zřetele efektivitu práce Úřadu, a to tak že do § 270 ZZVZ doplnit 
nový odst. 7 ve znění: „Oznámení orgánu Policie České republiky, Vojenské 
policie nebo jiného správního orgánu dle § 73 zákona o odpovědnosti za 
přestupky, přijatá Úřadem, se pokládají za podněty k zahájení správního řízení 
z moci úřední podle zvláštního zákonaXY“ (kdy poznámka pod čarou XY by 
odkazovala na § 42 správního řádu) a odstavec 7 označit jako odstavec 8 
(navrhovaná změna se týká čl. CCL bod 7. Návrhu zákona). Dále požaduji v čl. 
CCL bod 7. (v navrhovaném § 270 odst. 7 ZZVZ) vyloučit z použití celý § 76 
(tj. slova „§ 76 odst. 1 písm. k), § 76 odst. 5 písm. a)“ nahradit slovy „§ 76“). 

422.     Ke zvláštní úpravě dokazování 
ČI. CCL bod 7. změnového přestupkového zákona (navrhovaný § 270 odst. 7 
ZZVZ) vylučuje z použití pro řízení ve věci přestupků podle ZZVZ § 82 odst. 
1 větu první nového přestupkového zákona. 
Ustanovení § 82 jako celek přitom představuje zvláštní úpravu dokazování ve 
vztahu ke správnímu řádu, ve které je zejména akcentován zákaz 
sebeobviňování. 
Řízení o správních deliktech (přestupcích) na úseku veřejného zadávání se 
vyznačuje tím, že esenciálním a zásadním (a nezřídka jediným) podkladem pro 
rozhodnutí je dokumentace o veřejné zakázce (dokumentace o zadávacím 
řízení), kterou má povinnost pořizovat a archivovat (stejně jako na výzvu 
předkládat Úřadu) právě zadavatel, tedy potenciální obviněný v řízení o 
přestupku. 
Úřad v minulosti mnohokrát čelil argumentaci zadavatelů, že pokud jsou 
nuceni k předávání dokumentace o veřejné zakázce Úřadu, jedná se o porušení 
zákazu sebeobviňování. 
Správní soudy (včetně Nejvyššího správního soudu) postupem času rozvinuly, 
a to i s odkazem na relevantní evropskou judikaturu, propracovanou 
rozhodovací praxi, ve které dospěly - při respektu ke všem ústavněprávním a 
analogicky použitelným trestněprávním garancím - k závěru, že v oboru 
soutěžního práva (do kterého lze řadit i právo veřejného zadávání) prosté 

AKCEPTOVÁNO  
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předání dokumentace (bez nucení zadavatele k tomu, aby se ve věci sám 
aktivně vyjadřoval) nepředstavuje porušení zásady zákazu sebeobviňování. 
Zjednodušeně řečeno důvodem pro tento závěr je skutečnost, že bez možnosti 
získat od obviněného relevantní podklady by soutěžní právo ztratilo svůj 
smysl. Z poslední doby je možno odkázat např. na rozsudek Krajského soudu v 
Brně ze dne 23.3.2016 sp.zn. 62 Af 13/2015. 
Úřad má za to, že toto specifikum soutěžního práva je třeba respektovat a je 
třeba se vyhnout jakýmkoli změnám právní úpravy, které by mohly - 
šablonovitě a bez respektu ke zvláštnostem jednotlivých odvětví práva - shora 
uvedené judikatorní závěry zpochybnit. Výsledkem by totiž mohla být naprostá 
nefunkčnost dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. 
K zamezení tohoto nežádoucího účinku proto navrhuji ponechat stávající stav, 
tedy zvláštní úpravu dokazování v novém přestupkovém zákonu neaplikovat 
jako celek, přičemž je nepochybné, že již obecná úprava ve správním řádu (na 
jejímž základě se ostatně rozvinula shora popsaná rozhodovací praxe) 
představuje pro zadavatele dostatečnou garanci jejich práv. Požaduji v čl. CCL 
bod 7. Návrhu zákona (v navrhovaném § 270 odst. 7 ZZVZ) vyloučit z použití 
celý § 82, tj. nahradit slova „§ 82 odst. 1 věta první" slovy „§ 82“. 

423.     K požadavku na oprávněnou úřední osobu 
Ustanovení § 111 nového přestupkového zákona stanoví, že úřední osoba 
oprávněná na základě vnitřního předpisu správního orgánu nebo pověření 
vedoucím správního orgánu k provádění úkonů správního orgánu v řízení (dále 
jen „oprávněná úřední osoba“) musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v 
magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České 
republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání podle věty první, musí mít 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a 
prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra. 
Úřad zásadně nesouhlasí s premisou zastávanou předkladatelem, že 
absolvování vysokoškolského vzdělání nejméně v magisterském studijním 
programu v oboru právo na vysoké škole v České republice či prokázání 
odborné způsobilosti zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra je samo o 
sobě automaticky zárukou či předpokladem vyššího standardu kvality 
rozhodování (či šetření práv obviněného?). Zkušenosti Úřadu naopak ukazují, 
že mnohdy jsou rozhodnutí o správních deliktech kvalitněji zpracovávána 
zaměstnanci, kteří právnické vzdělání nemají. Je to dáno i specifičností oboru 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Byla zakotvena speciální úprava 
spočívající v tom, že v řízení 
o přestupku podle tohoto zákona 
postačí, pokud v řízení bude 
vystupovat alespoň jedna 
oprávněná úřední osoba, která 
bude mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru právo nejméně 
v magisterském studijním 
programu. 
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státní služby, který je dle zákona o státní službě na Úřadě vykonáván, kde jsou 
často řešeny otázky ekonomického či technického charakteru. Ustanovení § 
111 nového přestupkového zákona by navíc představovalo další neúměrnou 
zátěž pro ty zaměstnance Úřadu, kteří nemají právnické vzdělání, ale přitom již 
svoji - třeba i dlouholetou - činností prokázali svoji odbornou kompetenci na 
úseku dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Je tak otázkou, zda při 
aplikaci tohoto ustanovení by tak Úřad dokonce o některé zkušené a schopné 
zaměstnance (a to i třeba na pozicích představených) nepřišel a zda by 
zachování aplikace ustanovení § 111 nového přestupkového zákona nevedlo k 
ohrožení funkčnosti chodu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
V čl. CCL bod 7. návrhu zákona (v navrhovaném § 270 odst. 7 ZZVZ) 
požaduji doplnit do výčtu ustanovení, jejichž aplikace je vyloučena, i 
ustanovení § 111 a příp. § 112 odst. 9, příp. doplnit speciální úpravu 
požadavků na oprávněnou úřední osobu v souladu s dřívějšími stanovisky 
Úřadu v této věci. 

424.     Legislativně-technická připomínka 
ČI. CCL bod 6. návrhu zákona mimo jiné uvádí, že se nahrazuje slovo „správní 
delikt“ slovem „přestupek“ v § 268 odst. 3 písm. a) a b). Avšak § 268 odst. 3 
ZZVZ obsahuje ustanovení písm. a) až c), přičemž i v písm. c)se objevují slova 
„správní delikt".  
K odstranění shora uvedené chyby požaduji čl. CCL bod 6. návrhu zákona 
nahradit slova „§ 268 odst. 3 písm. a) a b)" slovy „§ 268 odst. 3 písm. a) až c)“. 

AKCEPTOVÁNO 

425.     K důvodové zprávě k délce promlčení (nesoulad mezi textem normy a 
důvodovou zprávou) 
Ustanovení § 32 nového přestupkového zákona stanoví, kdy se staví a kdy 
přerušuje běh promlčecí lhůty. Ustanovení navrhovaného § 270 odst. 5 ZZVZ 
(„Promlčecí doba činí 5 let") přitom představuje lex specialis toliko k § 30 
nového přestupkového zákona. 
Pokud tedy navrhovaný § 270 odst. 7 ZZVZ vylučuje z aplikace § 32 odst. 3 
nového přestupkového zákona („Byla-li promlčecí doba přerušena, 
odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o 
přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 
100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho 
spáchání."), znamená to např., že dle § 32 odst. 2 písm. a) nového 
přestupkového zákona se promlčecí doba přeruší oznámením o zahájení řízení 

AKCEPTOVÁNO 
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o přestupku (a začne běžet nová), stejně jako následně vydáním rozhodnutí, 
jímž je obviněný uznán vinným, přitom se však neuplatní ona maximální 
pětiletá lhůta pro zánik odpovědnosti za přestupek počítaná od jeho spáchání 
(pachatel přestupku dle ZZVZ tak za něj bude moci být postižen třeba i po 12 
letech od jeho spáchání). 
Smyslem vyloučení § 32 odst. 3 nového přestupkového zákona tak je zamezit 
„předčasnému" zániku odpovědnosti za přestupek (který by také mohl 
znamenat, že každá byť i jen z formálních důvodů úspěšná žaloba u správního 
soudu by znamenala nemožnost pachatele přestupku postihnout). 
Tomu však neodpovídá text důvodové zprávy, ve kterém je uvedeno: 
„Přerušení promlčecí doby se z hlediska uplatňování tohoto zákona neukazuje 
jako potřebné, a proto se ustanovení obecné úpravy upravující tyto instituty 
vylučují, neboť již tak bude promlčecí doba poměrné dlouhá.“. Tento text je s 
textem normy v příkrém rozporu.  
V návaznosti na výše uvedené požaduji důvodovou zprávu přeformulovat. 

426.     Navrhuji upravit (přímo v textu návrhu zákona nebo v důvodové zprávě), že 
ustanovení § 32 odst. 2 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky 
(přerušení řízení vydáním rozhodnutí) se aplikuje i v případě, že meritorní 
rozhodnutí bude zrušeno v rámci soudního přezkumu. 
Dle zákona má být běh promlčecí lhůty přerušen „vydáním rozhodnutí, jímž je 
obviněný uznán vinným“. To má význam pro běh promlčecí lhůty pro případ 
vedení dalšího řízení, tedy v případě, že je rozhodnutí zrušeno v rámci 
soudního přezkumu a navráceno Úřadu k dalšímu šetření. Doktrína však 
stanovuje, že na zrušené rozhodnutí se má hledět tak, jakoby nikdy nevzniklo - 
to by vedlo v tomto případě k absurdnímu závěru, že nebyl ani přerušen běh 
promlčecí lhůty, který by ustanovení činil zbytečným. Požaduji proto 
vysvětlení toho, že dané ustanovení se má použít i v případě, že bude meritorní 
rozhodnutí zrušeno, vtělit do důvodové zprávy či přímo do textu zákona (např. 
vložit před stávající odst. 6 v § 270 nový odstavec např. ve znění: „Na 
přerušení promlčecí doby vydáním rozhodnutí, jímž byl obviněný uznán 
vinným, nemá vliv pozdější zrušení takového rozhodnutí.“). 

AKCEPTOVÁNO 
 
Byla doplněna důvodová zpráva. 

 
 
 
V Praze dne             2016 
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K návrhu zákona bylo uplatněno celkem 426 zásadních připomínek. Zásadní připomínky uplatnily Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu  a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních 
věci, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, 
Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj, Úřad vlády ČR – odbor kompatibility, 
Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, Česká národní banka, Český telekomunikační úřad, Národní 
bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Česká báňský úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český úřad zeměměřičský a katastrální, 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,  Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Sdružení místních samospráv ČR.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAFCS1)


	VI.



