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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Návrh zákona o některých přestupcích 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
MV 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. červenec 2017 
 

Implementace práva EU: ANO 
Návrh zákona o některých přestupcích (téměř beze změn) přebírá ustanovení 

skutkových podstat, která vycházejí ze stávajícího zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Cíl návrhu zákona  
Cílem navrhované regulace je úprava těch skutkových podstat přestupků 

obsažených ve zvláštní části zákona o přestupcích, jejichž znakem je jednání, pro něž 
neexistuje v jiných zákonech adekvátní právní úprava, resp. v nich absentuje úprava 
odpovídajících právních povinností, jejichž porušení je znakem skutkové podstaty 
přestupku. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO  

Navrhovaná úprava bude mít určité finanční dopady, neboť nově mají být 
evidovány i přestupky podnikajících fyzických osob a právnických osob. Bude tedy nutno 
rozšířit evidenci přestupků vedenou Rejstříkem trestů, aby mohla pojmout i údaje 
o rozhodnutích o přestupcích těchto osob. V současné době však není možné vyčíslit 
finanční dopady těchto změn, neboť jsou závislé na počtu evidovaných přestupků 
právnických a podnikajících fyzických osob, které lze jen stěží odhadnout, a na tom, jaký 
bude vývoj trhu dodávek informačních technologií. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: ANO  
Určitá část právních povinností, jejichž porušení je třeba sankcionovat, je 

adresována podnikatelským subjektům. Vzhledem k terminologickému i věcnému 
nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek, které bude provedeno přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dojde k rozšíření správně-trestního 
postihu i na podnikající fyzické osoby, a to u konkrétních skutkových podstat upravených 
v navrhované regulaci. Bude-li porušená právní povinnost obsažená ve skutkové 
podstatě přestupku takového druhu a závažnosti, že by ji mohla porušit též podnikající 
fyzická osoba, pak bude tato osoba označena jako pachatel konkrétního přestupku.  

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO 
Tím, že dojde k terminologickému i věcnému nahrazení pojmu správní delikt 

pojmem přestupek, orgány územních samosprávných celků, které jsou nyní podle 
zvláštního zákona upravujícího skutkové podstaty přestupků a správních deliktů 
právnických a podnikajících fyzických osob příslušné pouze k projednání přestupků, 
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budou po přijetí navrhované regulace příslušné k projednání též stávajících správních 
deliktů právnických a podnikajících fyzických osob obsažených v tomtéž zákoně, pokud 
budou spočívat v tomtéž protiprávním jednání jako přestupky fyzických osob. Nutno 
však dodat, že již v současnosti je v souvislosti s koncepcí reformy správního trestání 
prosazován trend, aby ve zvláštních zákonech, kde jsou upraveny jak skutkové podstaty 
přestupků, tak skutkové podstaty správních deliktů právnických, popř. též podnikajících 
fyzických osob, které se týkají stejného nebo podobného protiprávního jednání, byla 
příslušnost k projednání stanovena jednotně jak pro přestupky, tak pro jiné správní 
delikty (přestupek je druhem správního deliktu) - to se týká nejen orgánů územních 
samosprávných celků, ale též jiných správních orgánů. Nahrazením pojmu správní delikt 
pojmem přestupek tedy v zásadě nedojde k rozšíření kompetencí správních orgánů, 
ani k významnému finančnímu dopadu do některého z veřejných rozpočtů. 

3.4 Sociální dopady: NE  
 

3.5 Dopady na životní prostředí: NE  
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