
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích  

(tisk 554) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 193 

z 58. schůze konané dne 17. března 2016 (tisk 554/3) 

 

1. V § 2 odst. 4 písm. a) se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „10 000“. 

 

2. V § 2 odst. 4 písm. b) se číslo „10 000“ nahrazuje číslem „20 000“. 

 

3. V § 2 odst. 4 písm. c) se číslo „15 000“ nahrazuje číslem „50 000“. 

 

4. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) způsobí škodu na cizím majetku 

1. krádeží, 

2. zpronevěrou, 

3. podvodem, nebo 

4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku; 

pokus tohoto přestupku je trestný. 

b) neoprávněně užívá cizí majetek, 

c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo 

d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

 

5. V § 8 odstavce 4 a 5 znějí: 

„(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. 

(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 70 000 Kč.“. 

 

6. V § 8 odst. 6 a 7 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.  

 

7. V § 9 odst. 3 písm. a) se číslo „500 000“ nahrazuje číslem „100 000“.  

 

 

Ve druhém čtení dne 12. dubna 2016 nebyly předloženy žádné 

pozměňovací návrhy.  
 

 

V Praze 13. dubna 2016 

 

 

JUDr. Ing. Lukáš  P l e t i c h a, v.r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru  

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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