
 

 

Platné znění s vyznačením změn 

§ 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,  

  

b)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,  

  
c)d) poruší noční klid,  

  

d)e) vzbudí veřejné pohoršení,  
  

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

zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,  

  
f)g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 

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

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

přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,  

  
h)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  

  
i)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. g)h) nebo odstavce 2 písm. d),  
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b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), h) nebo i)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. b) nebo e)c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), 

nebo  
  

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

  

 (4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupku podle odstavce 1 písm. g)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), c), d), h) nebo i)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. b) nebo e)c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. 

b), nebo  

  

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

 

§ 12  
 

Evidence přestupků  

 

 Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle § 5, 7 a 8, s výjimkou rozhodnutí o přestupku podle 
§ 5 odst. 1 písm. g)h) a § 5 odst. 2 písm. d), se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem 

trestů.  

 
  

§ 13  

 

Opakované spáchání přestupku  

 

 Přestupek podle § 5, 7 a 8, s výjimkou přestupku podle § 5 odst. 1 písm. g)h) a § 5 odst. 2 

písm. d), je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z 

něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců. 
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