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III. 
N á v r h 

ZÁKON 

ze dne … 2019, 

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Čl. I 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona 
č. 173/2018 Sb. a zákona č. 285/2018 Sb., se mění takto: 

1. V § 32 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) doručením příkazu, pokud je prvním úkonem v řízení,“. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).  

2. V § 38 písm. e) se slova „je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku,“ zrušují. 

3.  V § 52 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Je-li to s ohledem na povahu uloženého omezujícího opatření možné, jeho 
dodržování kontrolují též orgán Policie České republiky, v jehož územním obvodu má 
omezující opatření účinky, a obecní policie plnící jí svěřené úkoly ve správním obvodu 
obce, v němž má omezující opatření účinky; správní orgán, který omezující opatření uložil 
s účinky ve svém správním obvodu, a správní orgán stejného druhu jako ten, který 
omezující opatření uložil, v jehož správním obvodu má omezující opatření účinky, je za tím 
účelem informují o uloženém omezujícím opatření.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

4. V § 52 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Náklady spojené s účastí pachatele v programu 
pro zvládání agrese nebo násilného chování hradí pachatel.“. 

5. V § 60 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:  

„a) proti pořádku ve státní správě, spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení 
obce,“. 

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e). 
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6. V § 61 odst. 1 větě druhé se za slovo „správě“ vkládají slova „spáchané porušením 
povinnosti stanovené v nařízení obce“.  

7. Na konci § 71 se doplňuje věta „Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení 
o přestupku práva podle věty první i v případě, kdy správní orgán zahájí řízení nebo v již 
zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku 
(§ 79 odst. 5).“. 

8. Za § 72 se vkládá nový § 72a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 72a 
Ochrana osob vystupujících v řízení 

(1) Vyžaduje-li to ochrana soukromí nebo bezpečnosti osob vystupujících v řízení 
o přestupku, jsou z nahlížení do spisu vyloučeny části spisu obsahující údaje o jejich místě 
trvalého pobytu, popřípadě bydlišti, jejich doručovací adrese, místě výkonu jejich 
zaměstnání nebo podnikání a o jejich osobních poměrech. Ustanovení věty první neplatí, 
pokud je nahlédnutí do uvedených částí spisu nezbytné pro řádné uplatnění práva 
na obhajobu; ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu se však nepoužije.  

(2) Pokud byl přístup k údajům podle odstavce 1 omezen v předcházejícím trestním 
řízení o totožném skutku, jsou části spisu obsahující tyto údaje vyloučeny z nahlížení 
do spisu. Ustanovení věty první neplatí, pokud je nahlédnutí do uvedených částí spisu 
nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu; ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu 
se však nepoužije.  

(3) O vyloučení z nahlížení do spisu podle odstavce 1 a 2 se učiní záznam do spisu.“. 

9. V § 74 odst. 1 písm. b) se slova „z nedbalosti“ zrušují. 

10. V § 74 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) proti pořádku ve státní správě, spáchaný porušením povinnosti stanovené v nařízení 
obce,“.  

11. V § 74 odst. 1 písm. f) se na konci textu písmene f) doplňují slova „nejde-li o přestupek 
provozovatele vozidla,“.  

12. V § 74 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. 

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). 

13. V § 75 se vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:  

„(2) Na žádost příslušného správního orgánu mu orgán veřejné moci bez zbytečného 
odkladu poskytne informace potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání 
přestupku a k výkonu rozhodnutí. 
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(3) Na žádost orgánu policie nebo jiného správního orgánu, který učinil oznámení 
o přestupku podle § 73, jej příslušný správní orgán bez zbytečného odkladu informuje 
o způsobu vyřízení věci. 

(4) Byl-li přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu 
spáchán na osobě mladší 18 let, nebo byla-li osoba mladší 18 let svědkem přestupku 
vykazujícího znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu, příslušný správní orgán 
o tom vyrozumí bez zbytečného odkladu orgán sociálně-právní ochrany dětí a zároveň jej 
informuje o všech podstatných skutečnostech, které zjistil.“. 

Dosavadní text se označuje jako odstavec 1. 

14. V § 76 odst. 1 písm. c) se slova „nebo je senátorem nebo poslancem, který požádal orgán 
příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení podle 
jiných zákonů, anebo soudcem Ústavního soudu, který požádal orgán příslušný 
k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle jiného zákona“ 
zrušují.   

15. V § 76 odst. 2 se za slovo „vede“ vkládají slova „správní nebo“.  

16. V § 76 odst. 3 větě druhé se slova „přímo postiženou spácháním přestupku“ nahrazují slovy 
„dotčenou jednáním podezřelého z přestupku“. 

17. V § 76 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „; usnesení se oznamuje osobě přímo 
postižené spácháním přestupku“. 

18. V § 76 odst. 5 závěrečné části ustanovení se slova „a osobě přímo postižené spácháním 
přestupku, je-li správnímu orgánu známa“ nahrazují slovy „; správní orgán o odložení věci 
vyrozumí osobu dotčenou jednáním podezřelého z přestupku, je-li mu známa“. 

19. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 80a 
Zvláštní opatření k zajištění bezpečnosti 

Je-li to potřebné, správní orgán v souvislosti s ústním jednáním nebo prováděním jiného 
úkonu učiní vhodná opatření k zajištění bezpečnosti osoby přímo postižené spácháním 
přestupku, poškozeného nebo svědka.“.   

20. V § 82 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Výslech svědka, který je osobou mladší 18 let, lze provést jen v nezbytných 
případech, a pokud tím nebude ohrožen jeho další vývoj. Vyžaduje-li to ochrana osoby 
podle věty první, správní orgán ji může vyslechnout i bez přítomnosti zákonného zástupce; 
v takovém případě správní orgán přibere k výslechu orgán sociálně-právní ochrany dětí 
nebo jinou vhodnou osobu.“.  

21. V § 86 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní: 

„k) rozhodnutím schválil dohodu o narovnání,“. 
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Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena l) až o).  

22. V § 91 odst. 2 písm. a) se slova „v působnosti Policie České republiky“ nahrazují slovy 
„spáchaný porušením povinnosti stanovené v nařízení obce,“. 

23. V § 91 odst. 2 písm. b) se za text „§ 3“ vkládají slova „písm. b) a c)“. 

24. V § 92 odst. 2 písmeno i) zní: 

„i) jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby, nebo služební číslo anebo 
identifikační číslo oprávněné úřední osoby,“. 

25. V § 96 odst. 1 písm. c) se slova „a o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání 
bezdůvodného obohacení“ nahrazují slovy „, o nároku na náhradu škody nebo nároku 
na vydání bezdůvodného obohacení a o náhradě nákladů řízení“. 

26. § 110 se včetně nadpisu zrušuje. 

27. V § 111 odstavec 1 zní:  

„(1) Úřední osoba oprávněná na základě vnitřního předpisu správního orgánu nebo 
pověření vedoucím správního orgánu k provádění úkonů správního orgánu v řízení (dále 
jen „oprávněná úřední osoba“) musí prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou 
u Ministerstva vnitra, pokud nemá vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu v oboru právo na vysoké škole v České republice; zajištěním zkoušky může 
Ministerstvo vnitra pověřit jím zřízenou státní příspěvkovou organizaci.“. 

28. V § 111 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

„(2) Oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky podle odstavce 1 nejpozději do 12 
měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení.“.  

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.  

29. V § 111 odst. 3 větě druhé se slova „projednávající přestupek na místě“ nahrazují slovy 
„ukládající pokutu příkazem na místě“.  

30. V § 111 odst. 5 se číslo „90“ nahrazuje číslem „120“. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1.  Zahájená řízení o přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

2. Bylo-li řízení o přestupku pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, postupuje se při přezkumném řízení nebo novém řízení podle zákona 
č. 250/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

3. Posledním kalendářním rokem, pro který je zpracováván přehled přestupků podle § 110 
zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je 
kalendářní rok 2019. 

  
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o některých přestupcích 

Čl. III 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., 
se mění takto: 

1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje.  

2. V § 5 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 
k), které zní:  

 „k) vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového 
utkání, cestou na takové utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechnický výrobek 
použije.“. 

3. V § 5 odstavec 3 zní: 

„(3) Za přestupek lze uložit pokutu  

a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d), 
b) do 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) do 20 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 

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

nebo 
e) od 10 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).“. 
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4. V § 5 odstavec 4 zní: 

„(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  
  
a) do 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) do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 
písm. b),  
c) do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), nebo 
d) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).“. 
 

5. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:  

„(6) Pokus přestupku podle odstavce 1 písm. k) je trestný.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.   

6. V § 7 odst. 7 se slova „anebo odstavce 2 písm. b)“ zrušují. 

7. V § 7 odst. 8 se za slovo „usnesením“ vkládají slova „, které se pouze poznamená do spisu,“.  

 
ČÁST TŘETÍ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. IV 

V § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb., 
zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., písmeno d) zní: 

„d) opakovaně nebo soustavně a bez vážného důvodu nedodržuje omezující opatření 
uložené podle jiného právního předpisu,“. 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o návykových látkách 

Čl. V 

V § 39 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 273/2013 Sb. a zákona 
č. 183/2017 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) lze uložit omezující opatření.“. 
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ČÁST PÁTÁ 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

Čl. VI 

Vyhláška č. 214/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví 
paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., se zrušuje.  

 

ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení. 
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