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Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn   

  

Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  

  

§ 35  

Druhy správních trestů  

Za přestupek lze uložit správní trest  a) napomenutí,   

b) pokuty,   

c) zákazu činnosti,   

d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty,   

e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku,  

f) zákaz pobytu.  

  

§ 50a  

Zákaz pobytu  

  

 (1) Zákaz pobytu lze uložit jen fyzické osobě za přestupky, pro které tak stanoví zákon, na 

dobu nejdéle šesti měsíců za předpokladu, že   

a) byl přestupek spáchán úmyslným jednáním významně narušujícím místní záležitosti 

veřejného pořádku,  

b) byl pachatel v posledních dvanácti měsících přede dnem spáchání přestupku 

pravomocně uznán vinným z jiného obdobného přestupku, jehož spácháním významně narušil 

místní záležitosti veřejného pořádku a kterého se dopustil na území stejné obce,   

c) uložení takového správního trestu je nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí 

veřejného pořádku nebo bezpečnosti obyvatel na území obce; správní trest zákazu pobytu se 

nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt 

podle jiného zákona.   

(2) Zákaz pobytu spočívá v tom, že se pachatel nesmí po dobu trvání zákazu pobytu 

zdržovat na území obce nebo její části, v níž se opakovaně dopustil přestupku ve smyslu 

odstavce 1, vymezené v rozhodnutí správního orgánu, který zákaz pobytu uložil.   

(3) Obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt 

podle jiného zákona, může pachateli na základě jeho žádosti udělit povolení ke 

krátkodobému pobytu na území obce uvedené v odstavci 2 nebo její části. Povolení lze 

udělit, má-li pachatel k pobytu na území obce závažné osobní důvody, kterými jsou 

zejména návštěva lékaře nebo orgánu veřejné moci. Nejsou-li splněny podmínky pro 

vydání povolení, vydá obecní úřad rozhodnutí, kterým žádost zamítne; jinak povolení 

udělí; žadateli vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí potvrzení o povolení k 

pobytu. Povolení, kterým je žadateli umožněn krátkodobý pobyt na území obce nebo 

její části, v níž má zakázán pobyt, obsahuje vždy vymezení, v jaké době a za jakým 

účelem je krátkodobý pobyt povolen. Při pobytu na území obce nebo její části, v níž má 

pachatel zakázán pobyt, je povinen mít při sobě potvrzení podle tohoto ustanovení.  

(4) Od výkonu zbytku zákazu pobytu lze po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto 

správního trestu upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že 

jeho další výkon není potřebný.  

  

(5) O uložení zákazu pobytu, místu a době jeho trvání, popřípadě o upuštění od jeho 

výkonu, uvědomí správní orgán, který zákaz pobytu uložil, neprodleně Policii České 
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republiky a v případě občanů České republiky rovněž obecní úřad obce, na jejímž území 

má pachatel trvalý pobyt.  

  

§58a Zákaz 

pobytu Zákaz pobytu nelze uložit mladistvému.  

  

§ 99   

Nové rozhodnutí   

(1) Správní orgán může novým rozhodnutím rozhodnout o upuštění od 

výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu na návrh 

pachatele, jeho zákonného zástupce, opatrovníka nebo orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí.   

(2) Správní orgán novým rozhodnutím zruší výrok o podmíněném upuštění 

od uložení správního trestu a uloží pachateli správní trest, jestliže pachatel ve 

lhůtě stanovené správním orgánem neuhradí škodu způsobenou přestupkem 

nebo nevydá bezdůvodné obohacení získané přestupkem.   

(3) Správní orgán novým rozhodnutím rozhodne o účasti pachatele na 

amnestii tak, že zruší uložený správní trest nebo jeho dosud nevykonanou část 

nebo uloží správní trest v jiné výměře anebo nařídí vyřazení přestupku z 

evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen "evidence přestupků").   

  

  

Změna zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a 

doplnění  

  

§ 4   

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě   

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje.   

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje.   

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.   

(4) Dopustí-li se přestupku podle odstavce 1 nebo 2 fyzická osoba, lze jí uložit 

omezující opatření nebo zákaz pobytu.  

  

§ 5  

Přestupky proti veřejnému pořádku  

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že   

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,   

b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,   

c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo 

rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle 

zákona o zvláštních řízeních soudních,  d) poruší noční klid,   

e) vzbudí veřejné pohoršení,   

f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 

zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,   
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g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 

prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,   

h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo 

přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,   

i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, 

pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo 

pohřbívání, nebo   

j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z 

takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její 

identifikaci.   

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

poruší noční klid,   

b) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení 

anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,   

c) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 

veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,   

d) zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo 

přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, nebo   

e) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, 

kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice 

nebo pohřbívání.   

  (3) Za přestupek lze uložit pokutu do   

a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d),   

b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce  

2 písm. a) nebo e),   

c) 20 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), 

nebo   

d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).   

 (4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupku podle odstavce 1 písm. h) a 

odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle 

stejného odstavce, uloží se pokuta do   

a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce  

2 písm. a) nebo e),   

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), 

nebo   

c) 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).   

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření.   

(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může 

obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo 

obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.  

(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f) g), i) a j) lze uložit zákaz pobytu.  

  

  

§ 7  

Přestupky proti občanskému soužití (1) 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
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a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,  

b) jinému ublíží na zdraví, nebo  

c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že  

1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví,  

2. jiného nepravdivě obviní z přestupku,  

3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo  

4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.  

(2) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě 

urazí,  

b) naruší občanské soužití tak, že  

1. jiného nepravdivě obviní z přestupku,  

2. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo  

3. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.  

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv 

příslušníků  

národnostních menšin, nebo  

b) způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo 

pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, 

víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, 

členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových 

organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní 

stav anebo pro jeho rodinný stav.  

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 

písm. a),  

nebo  

b) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 

2 písm. b)  

nebo odstavce 3.  

(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  

a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 

písm. a),  

nebo  

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 

2 písm. b)  

nebo odstavce 3.  

(6) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření nebo zákaz pobytu. Dopustíli 

se přestupku podle odstavce 3 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření nebo zákaz 

pobytu.  

(7) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. b) nebo c) anebo odstavce 2 písm. b) spáchaném 

mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. 

a) lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené 

spácháním přestupku.  
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(8) Při projednávání přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se správní 

orgán pokusí obviněného a osobu, jíž bylo ublíženo na cti, usmířit. Dojde-li k usmíření, 

správní orgán řízení usnesením zastaví.  

  

§ 8  

Přestupky proti majetku  

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně   

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.   

  (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.   

(3) Přestupku podle odstavce 1 písm. a) se dopustí též organizátor, návodce nebo 

pomocník.   

(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) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 3 uložit omezující opatření nebo zákaz pobytu.   

(7) Řízení o přestupku podle odstavce 1 nebo 3 spáchaném mezi osobami blízkými lze 

zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo 

postižené spácháním přestupku.   
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