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Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 91 

 

Ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě 

Ukládání pokuty příkazem na místě 

  

 (1) Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud 

obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou 

osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její 

výší a s vydáním příkazového bloku. Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze 

pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je 

právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní 

kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazem 

na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě 

uložit pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.  

 

 (2) Napomenutí nebo pokutu Pokutu příkazem na místě může kromě příslušného 

správního orgánu uložit  

 

a) orgán Policie České republiky za přestupek proti pořádku ve státní správě v působnosti 

Policie České republiky, za přestupek proti pořádku v územní samosprávě, za přestupek proti 

veřejnému pořádku, přestupek proti občanskému soužití a přestupek proti majetku,  

 

b) orgán Vojenské policie za přestupek proti pořádku ve státní správě nebo za přestupek 

na úseku všeobecné vnitřní správy, pokud k němu došlo na úseku státní správy v působnosti 

Vojenské policie, za přestupek proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a přestupek 

proti majetku, jde-li o přestupek osoby podle § 3 zákona o Vojenské policii,  

 

c) orgán státní báňské správy za přestupek proti pořádku ve státní správě, pokud jím byly 

porušeny povinnosti vyplývající z ustanovení horních předpisů v působnosti orgánů státní 

báňské správy,  

 

d) orgán inspekce práce za přestupek proti pořádku ve státní správě, pokud jím byly porušeny 

právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se tohoto přestupku zaměstnanec na svém 

pracovišti nebo podnikatel ve svých prostorách, a  

 

e) strážník obecní policie za přestupek, jehož projednání je v působnosti obce, za přestupek 

proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu, 

a za přestupek proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní 

komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.  

 

§ 92 

 

Příkaz na místě a příkazový blok  

 

 (1) Je-li příkazem na místě ukládána pokuta nebo peněžitá záruka za splnění povinnosti, 
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obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě 

stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Nemůže-li obviněný peněžitou povinnost 

na místě splnit, vydá se mu příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou s 

poučením o způsobu zaplacení, o lhůtě splatnosti a o následcích nezaplacení.  

  

 (2) V příkazovém bloku se uvede  

  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který 

je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, a název právnické osoby,  

 

b) datum narození obviněného nebo identifikační číslo osoby, pokud je obviněným právnická 

nebo podnikající fyzická osoba, bylo-li jim přiděleno,  

  

c) adresa místa trvalého pobytu obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je 

právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, popřípadě adresa místa hlášeného pobytu 

cizince, má-li hlášený pobyt na území České republiky, nebo adresa sídla obviněného, je-li 

právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, nebo adresa místa, kde se nachází jeho nemovitý 

majetek, nebo adresa místa, kde vykonává svoji činnost v případě, že na území České republiky 

nemá sídlo nebo je nelze zjistit a má na území České republiky nemovitý majetek nebo zde 

vykonává svoji činnost,  

  

d) podpis obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající 

fyzickou osobou,  

  

e) popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání nebo v případě záruky 

za splnění povinnosti popis skutkových zjištění,  

  

f) právní kvalifikace skutku včetně formy zavinění a ustanovení právního předpisu, na jehož 

základě je povinnost ukládána,  

  

g) výše uložené pokuty nebo záruky za splnění povinnosti,  

  

h) označení správního orgánu,  

  

i) jméno a příjmení, funkce nebo služební číslo nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby,  

  

j) podpis oprávněné úřední osoby,  

  

k) datum a místo vydání příkazového bloku a  

  

l) poučení, že podpisem obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou 

nebo podnikající fyzickou osobou, se příkazový blok stává pravomocným a vykonatelným 

rozhodnutím.  
  

 (3) Správní orgány odebírají příkazové bloky od příslušného celního úřadu, plyne-li 

výnos do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, s výjimkou rozpočtu kraje nebo 

rozpočtu obce, a od krajského úřadu, plyne-li výnos do rozpočtu kraje nebo do rozpočtu obce. 

Příkazové bloky vydává Ministerstvo financí. 

 

 

Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních 
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komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 125c 

 

Přestupky fyzických osob 

 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích 

  

a) řídí vozidlo, 

1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní poznávací 

značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla 

vozidlu přidělena, 

2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že 

je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, 

3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným 

způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, 

nebo 

4. jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo, 

  

b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití 

alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití 

alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu 

nebo jiné návykové látky, 

  

c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím 

alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, 

  

d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo 

jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, 

  

e) řídí motorové vozidlo a 

1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění, 

2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1, 

3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního 

předpisu4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo 

Švýcarské konfederace, 

4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, 

5. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu 

vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo 

k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7, nebo 

6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle 

exekučního řádu, 

  

f) při řízení vozidla 

1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné 

hovorové nebo záznamové zařízení, 

2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h 

-1 a více, 
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3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h 

-1 a více, 

4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně 

než 30 km.h-1, 

5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo 

nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích 

anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou 

k tomu oprávněnou, 

6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné 

přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna 

tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo 

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní 

komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání, 

7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu 

na pozemních komunikacích zakázáno, 

8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě, 

9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, 

10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo 

couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo 

11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím 

průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně 

použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě, 

  

g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel, 

  

h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví, 

  

i) při dopravní nehodě 

1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo, 

2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi, 

3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně 

sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo 

4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se 

neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po 

ohlášení dopravní nehody, 

  

j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar, 

  

k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost 

stanovenou v hlavě II tohoto zákona. 

  

 (2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu 

s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje 

potřebné k určení její totožnosti. 

  

 (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad 

řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na pozemních 

komunikacích 

  

a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku 
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během jízdy ve výcvikovém vozidle, 

  

b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po požití 

alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití 

alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky, 

  

c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho schopnost 

k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu, 

  

d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při výkonu 

činnosti učitele autoškoly nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 

  

 (4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

  

a) se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření, 

  

b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, 

mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo 

zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci 

vozidla. 

  

 (5) Za přestupek se uloží pokuta  

  

a) od 25 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, 

a písm. h), 

  

b) od 10 000 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 a odstavce 

3, 

  

c) od 2 500 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), 

  

d) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 3, písm. 

e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2, 

  

e) od 4 000 do 7 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 spáchaný v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, 

  

f) od 2 500 do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) 

a i) a podle odstavce 4, 

  

g) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. k). 

  

 (6) Zákaz činnosti se uloží na dobu 

  

a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. 

h), 

  

b) od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e) 

bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3, 
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c) od jednoho měsíce do šesti měsíců 

1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i) v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, 

2. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil 

vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních 

komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo 

3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9. 

  

 (7) Příkazem na místě se uloží pokuta lze uložit pokutu do 

  

a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k), 

  

b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4, 

  

c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9, 11 a písm. g). 

  

 (8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat 

příkazem na místě. 

  

 (9) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 nelze uložit napomenutí. Od uložení správního 

trestu podle odstavců 5 a 6 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit. 

 

 (10) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. h) spáchaném mezi osobami blízkými 

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

spácháním přestupku. 

  

____________________  

4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

34a) § 37 zákona č. 56/2001 Sb. 

38b) Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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