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VI. 
 

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

 
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 12. dubna 2019 s termínem pro zaslání připomínek 
do 15. května 2019. Porada k vypořádání připomínek se uskutečnila dne 30. května 2019. Uplatněno bylo celkem 205 připomínek, z toho 
149 zásadních. 
 

Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Úřad Vlády ČR – Vedoucí Úřadu vlády, Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva, Česká národní banka, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, 
Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, 
Ústecký kraj, Zlínský kraj, Hlavní město Praha, Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. 

Pouze doporučující připomínky uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády České 
republiky – Odbor kompatibility, Nejvyšší soud, Energetický regulační úřad, Národní bezpečností úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro 
zahraniční styky a informace. 

Žádné připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Kancelář 
prezidenta republiky, Ministerstvo zahraničních věcí. 

Žádné vyjádření nezaslala tato připomínková místa: Asociace krajů České republiky, Asociace samostatných odborů, Hospodářská 
komora České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, 
Krajský úřad Pardubického kraje, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz průmyslu a dopravy České 
republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro 
technickou normalizaci‚ metrologii a státní zkušebnictví, Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace a Ústavní soud. 
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Návrh je předkládán s pěti rozpory, a to se Svazem měst a obcí ČR (připomínka č. 125), Zlínským krajem (připomínka č. 95), 
Ústeckým krajem (připomínka č. 94) a Unií zaměstnavatelských svazů ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
(připomínka č. 119 a 120). 

Níže uvedená tabulka obsahuje pouze zásadní připomínky. 

 
 Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

1.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I, bod 8 (§ 72a) 
V odůvodnění k tomuto bodu se odkazuje na úpravu obsaženou 
v § 16 zákona o obětech trestných činů a § 55 odst. 1 písm. c) 
trestního řádu. Navrhované ustanovení však ve srovnání s těmito 
úpravami obsahuje několik odchylek, které nelze považovat za 
vhodné. Zaprvé,  z formulace „vyžaduje-li to ochrana soukromí nebo 
bezpečnosti osob vystupujících  v řízení o přestupku“ plyne, že 
z nahlížení do spisu budou příslušné části spisu vyloučeny nejen na 
žádost, resp. podnět těchto osob, jak je uvedeno v zákonech o obětech 
i v trestním řádu,  ale na základě postupu „ex offo“, tj. daný postup 
bude na posouzení příslušného správního orgánu, který však nebude 
často disponovat potřebnými informacemi. V důvodové zprávě se 
pak počítá s tím, že se bude posouzení správního orgánu o vyloučení 
části spisu konat „zpravidla na podnět uvedených osob“. Důvodová 
zpráva tedy naznačuje, že by se tak mělo dít většinou na základě 
podnětu, nikoli však výlučně. Odůvodnění tak zde nekoresponduje 
s navrhovanou úpravou, ani s výše zmíněnými právními předpisy, 
které umožňují oddělené vedení údajů pouze na žádost příslušných 
osob. Daná úprava by však podle našeho názoru měla být ve všech 
předpisech totožná. Požadujeme tak znění navrhovaného ustanovení 
upravit tak, jak je tomu ve výše zmiňovaných ustanovení zákona 
o obětech trestných činů či trestního řádu.  

Částečně akceptováno 
 
Návrh úpravy:  
(1) Vyžaduje-li to ochrana soukromí nebo 
bezpečnosti osob vystupujících v řízení 
o přestupku, údaje o jejich místě trvalého 
pobytu, popřípadě bydlišti, jejich 
doručovací adrese, místě výkonu jejich 
zaměstnání, povolání nebo podnikání jsou 
na jejich žádost vyloučeny z nahlížení 
do spisu.  
(2) Údaje podle odstavce 1 jsou vyloučeny 
z nahlížení do spisu, pokud byl přístup 
k těmto údajům omezen v předcházejícím 
trestním řízení o totožném skutku.  
(3) O vyloučení z nahlížení do spisu podle 
odstavce 1 a 2 se učiní záznam do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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Zadruhé máme za to, že v případě, kdy je to nezbytné pro řádné 
uplatnění práva na obhajobu,  je rovněž vhodnější režim nastavený 
v zákoně o obětech trestných činů či v trestním řádu. Tedy, 
zpřístupnění či sdělení pouze potřebných údajů, nikoli nahlížení 
do oddělených částí spisu v celém rozsahu. To platí tím spíše, pokud 
v tomto případě není možné ze spisů činit výpisy či pořizovat si kopie 
(viz § 72a návrhu, část věty za středníkem s odkazem na správní řád). 
Požadujeme proto v uvedeném smyslu návrh upravit. 
Tato připomínka je zásadní 
Dále poukazujeme na z našeho pohledu nedůvodné odchylky 
v údajích, vůči kterým by se měl uplatit ochranný režim (absence 
pojmu „povolání“, či „rodinných a majetkových poměrů“). 

2.   Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I, bod 20 (§ 82) 
Navrženou zvláštní úpravu výslechu svědka mladšího 18 let 
považujeme za nevyhovující z následujících důvodů:  
Za prvé, úpravu stanovenou ve větě první předmětného ustanovení 
považujeme s přihlédnutím k úpravě obsažené v § 102 trestního řádu 
za neúměrně restriktivní, když tato podmiňuje možnost výslechu 
osoby mladší 18 let kumulativním splněním podmínky nezbytnosti 
výslechu a podmínky, že výslechem nebude ohrožen další vývoj 
dítěte. Přestože lze skutky, jež jsou předmětem trestního řízení, z 
obecného hlediska považovat za závažnější, než skutky, jež jsou 
předmětem řízení o přestupku, ani v případě trestního řízení není 
výslech osob mladších 18 let omezen toliko na nezbytné případy, a to 
s ohledem na obecný zájem na zjištění stavu věci. Ochrana těchto 
osob v pozici svědků a předcházení negativních dopadů, které by na 
ně nevhodné vedení výslechu mohlo mít, by měla být zaručena 
určitými garancemi (zvlášť šetrné zacházení s osobou během 
výslechu, přibrání kvalifikovaných osob, možnost přerušení či 
ukončení kdykoli v průběhu výslechu apod.), nikoli však obecným 
omezením jejich výslechu. 

Akceptováno jinak  
 
Návrh úpravy:  
Výslech svědka, který je osobou mladší 15 
let, správní orgán provádí pouze 
v nezbytných případech; správní orgán při 
výslechu postupuje zvlášť šetrně a současně 
tak, aby nebylo nutné výslech znovu 
opakovat. Výslechu mohou být přítomni 
zákonný zástupce nebo opatrovník 
vyslýchané osoby, nebude-li jejich 
přítomnost na újmu práv vyslýchané osoby. 
K výslechu může správní orgán přibrat 
orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo 
jinou osobu mající zkušenosti s výchovou 
mládeže, která by se zřetelem na předmět 
výslechu a stupeň duševního vývoje 
vyslýchané osoby přispěla k správnému 
vedení výslechu. Svědkovi, který je osobou 
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 Za druhé, podle věty druhé shora uvedeného ustanovení lze osobu 
mladší 18 let vyslechnout, je-li to nutné, „i bez přítomnosti 
zákonného zástupce“. Z návrhu není zřejmé, z jakého důvodu se 
stanovuje pouze možnost vyloučit přítomnost zákonného zástupce, 
nikoliv však již např. opatrovníka, pakliže by jeho přítomnost mohla 
negativně ovlivnit svědka, resp. průběh výslechu.  
Požadujeme proto uvedené ustanovení přepracovat ve smyslu 
uvedených připomínek. 
Tato připomínka je zásadní    

mladší 15 let, lze klást otázky jen 
prostřednictvím oprávněné úřední osoby.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

3.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. IV 
Požadujeme z návrhu bez náhrady vypustit změnu trestního 
zákoníku. Podle našeho názoru je dostatečně účinnou hrozbou již 
hrozba sankce za přestupek podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích („nedodržení omezujících 
opatření uložených v řízení o přestupku“), za který hrozí pokuta až do 
výše 20 000 Kč. Nepovažujeme za vhodné, aby opakované 
(to znamená již druhé) nedodržení omezujícího opatření bylo 
pokládáno za trestný čin (to by znamenalo, že obviněn z trestného 
činu by měl být např. každý, kdo přes omezující opatření podruhé 
zajde do hospody či obdobného restauračního zařízení). Je zapotřebí 
znovu zdůraznit, že trestní právo má platit jako prostředek ultima 
ratio v případech, kdy ostatní prostředky práva vzhledem 
k závažnosti daného jednání nepostačují; to však podle našeho názoru 
není tento případ. Přeceňovat nelze ani preventivní funkci trestního 
práva; s vysokou mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že 
pachatel daného přestupku neuvažuje o přísnosti či typu sankce, 
kterou mu za dané jednání bude možné uložit, tedy neodradí-li ho 
výše zmíněná pokuta, neodradí ho ani hrozba trestní sankce. 
Pachatelům takovýchto trestných činů by navíc zcela jistě nebyly bez 
dalšího ukládány nepodmíněné tresty odnětí svobody, mnohem spíše 
by to byly tresty alternativní, včetně trestu peněžitého. I v této 
souvislosti tak vyvstávají pochybnosti ohledně toho, proč správní 

Neakceptováno 
 
Návrh úpravy § 337 odst. 1 trestního 
zákoníku: 
„d) opakovaně nebo soustavně se dopouští 
jednání, aby zmařil účel omezujícího 
opatření uloženého v řízení o přestupku, 
které spočívá v zákazu navštěvovat místa, 
kde se konají sportovní akce, nebo aby 
zmařil účel omezujícího opatření uloženého 
v řízení o přestupku podle zákona 
o návykových látkách, které spočívá 
v zákazu navštěvovat určená veřejně 
přístupná místa,“ 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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postih v podobě výše zmíněné pokuty není podle předkladatele 
dostatečně účinnou hrozbou, když správní trestání je navíc většinou 
mnohem rychlejší, a tedy efektivnější než trestní sankce. 
Tato připomínka je zásadní. 

4.  Ministerstvo 
financí 

Čl. I, bod 1 (§ 32) 
Z důvodu jednoznačnosti právní úpravy navrhujeme znění novely, 
podle níž by bylo předmětné ustanovení upraveno obdobným 
způsobem jako v předchozí právní úpravě, na kterou je navazováno. 
Doručení příkazu by tak nebylo upraveno samostatným písmenem, 
ale stalo by se součástí dosavadního ustanovení § 32 odst. 2 písm. b) 
zákona  
o odpovědnosti za přestupky. Výsledná úprava ustanovení by poté 
byla následující: 
 
„(2) Promlčecí doba se přerušuje 

a) oznámením o zahájení řízení o přestupku, 
b) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným; je-li 
prvním úkonem v řízení vydání příkazu, přerušuje se běh doby 
jeho doručením, 
c) vydáním rozhodnutí o schválení dohody o narovnání. 
 

(3) Přerušením promlčecí doby podle odstavce 2 počíná promlčecí 
doba nová.“ 
 
Lze souhlasit s návrhem změny právní úpravy, která ve vztahu k běhu 
promlčecí doby, s ohledem na kontinuálnost s předchozí právní 
úpravou přestupkového práva v zákoně č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění zákona č. 204/2015 Sb., odlišuje situace, kdy 
je v řízení vydáván příkaz, který je prvním úkonem v řízení, a kdy je 
vydáváno „klasické“ rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný 
z přestupku uznán vinným. Nicméně se však již nejeví jako vhodné 
provést tuto změnu přidáním nového písmene. 

Akceptováno 
 
Návrh úpravy:  
(2) Promlčecí doba se přerušuje 
b) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný 
uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení 
vydání příkazu, přerušuje se běh doby jeho 
doručením, 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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Taková právní úprava je matoucí, neboť příkaz, i když je prvním 
úkonem v řízení, je stále rozhodnutím, kterým je obviněný uznám 
vinným. Záměrem návrhu bezesporu bylo, aby v případě vydání 
příkazu, coby prvního úkonu v řízení, došlo k přerušení promlčecí 
doby až jeho doručením, nikoliv samotným vydáním. Tento záměr 
lze vyčíst z příslušného ustanovení důvodové zprávy. Nicméně dané 
ustanovení lze vyložit i takovým způsobem, kdy by po vydání 
příkazu došlo ke dvojímu přerušení promlčecí lhůty. Pokud správní 
orgán vydá příkaz, který bude současně prvním úkonem v řízení, 
dojde k přerušení promlčecí doby jeho vydáním (v souladu 
s ustanovením § 32 odst. 2 písm. b) návrhu novely), ale posléze se 
promlčecí doba přeruší znovu, a sice doručením tohoto příkazu 
(podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. c) návrhu novely). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

5.  Ministerstvo 
financí 

Čl. I, bod 4 (§ 52 odst. 7) 
Z normativního textu ani textu důvodové zprávy nelze jednoznačně 
určit mechanizmus hrazení/resp. placení nákladů pachatelem. Není 
zřejmé, zda primárně bude platit poskytovateli vhodného programu 
pro zvládání agrese nebo násilného chování pachatel, či stát, jemuž 
tuto částku pachatel uhradí. Toto vymezení může mít různé důsledky 
pro možný následný proces vymáhání, resp. případnou kompetenci 
obecného správce daně ve smyslu § 106 správního řádu v případě 
nedobrovolného plnění povinnosti uhradit toto peněžité plnění. 
V širším smyslu je pak třeba vyjasnit, jaký je vlastní charakter 
daného peněžitého plnění, tj. zda se jedná o plnění veřejnoprávního 
charakteru, anebo o soukromoprávní úhradu dané služby (byť je 
k jejímu čerpání pachatel povinen), což má opět různé procesní 
a kompetenční důsledky ve spojitosti se správou tohoto plnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Akceptováno 
 
Upraveno ve smyslu připomínky č. 19. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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6.  Ministerstvo 
financí 

Čl. I, bod 27 (§ 111) 
Navrhuje se za slovo „právo“ doplnit čárku a slova „právní 
a veřejnoprávní činnosti“. 
Daná připomínka sleduje především odstranění nedostatku, resp. 
nepřesnosti v rámci dotčeného ustanovení. Skupina kmenového 
oboru vzdělání KKOV 68 je označena jako Právo, právní 
a veřejnoprávní činnosti. Současně je třeba konstatovat, že ani 
konkrétní obor, který je pod KKOV 68 podřazen není označen pouze 
jako „právo“. Dále je nutno upozornit, že magisterské vysokoškolské 
obory zařazené pod KKOV 68 připravují posluchače mimo jiné 
i v oblastech týkajících se provádění řízení ve veřejné správě, a to 
včetně řízení o přestupcích. Lze tedy konstatovat, že absolvent 
magisterského oboru vzdělání na vysoké škole ve všech oborech 
KKOV 68-xx, je dostatečně připraven k řádnému provádění řízení 
o přestupku. 
Pokud bylo zamýšleno, že oprávněnou úřední osobou může být pouze 
osoba, která absolvovala magisterský studijní obor KKOV 68-05, tzn. 
obor „právo a právní věda“, mělo by být dotčené ustanovení v tomto 
smyslu zpřesněno. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Zvýšené kvalifikační požadavky 
na oprávněné úřední osoby v řízení 
o přestupku byly zaváděny s cílem zlepšit 
kvalitu výkonu přestupkové agendy, a to 
zejména s ohledem na to, že na přestupek je 
dle čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod nutno 
nahlížet jako na „trestní obvinění“. 
O přestupku by proto měly rozhodovat 
úřední osoby znalé práva. Tomuto 
požadavku přitom nejvíce odpovídá 
absolvování magisterského studijního 
programu v oboru právo, a nikoli jiné 
příbuzné obory, byť mohou být obsahově 
podobné. V praxi by přitom mohla vznikat 
řada pochybností, co lze ještě považovat 
za „právní a veřejnoprávní činnosti“. 
Úmyslem předkladatele je tedy omezení na 
obor právo.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

7.  Ministerstvo 
financí 

Čl. II, bod 3 
Požadujeme, aby nebyl vypracován ani přehled přestupků za r. 2019,  
a to s ohledem na jeho administrativní náročnost, kterou předkladatel 
uvádí v důvodové zprávě.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Zpracování přehledu přestupků pouze 
v jednom roce by znamenalo nedostatek 
údajů pro potřebnou reformu zvláštní části 
přestupkového práva, čímž by došlo 
k popření smyslu a účelu, pro který se 
přehled přestupku zaváděl. Zpracování 
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přehledu přestupků pouze za rok 2018 by 
znamenalo vynaložení nemalého úsilí všech 
dotčených správních orgánů, aniž by tím 
bylo zajištěno získání dostatečně 
vypovídajících údajů.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

8.  Ministerstvo 
dopravy 

Čl. I, bod 11 (§ 74) 
Návrh obsahuje pojem „provozovatel vozidla“, který podle důvodové 
zprávy směřuje k přestupku podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zákon však uvedený pojem používá také v § 125c odst. 2 
a v § 125d odst. 1. Požadujeme proto v návrhu bodu 11 uvést 
výslovný odkaz na § 125f zákona o silničním provozu. 

Akceptováno 
 
Bude doplněn odkaz na § 125f zákona 
o silničním provozu.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 
 

9.  Ministerstvo 
dopravy 

Čl. I, bod 16 (§ 76) 
Zavádí se pojem „osoba dotčená jednáním podezřelého z přestupku“. 
Návrh tento pojem nevymezuje a není zřejmé, které osoby do této 
kategorie náleží. Tento nový pojem požadujeme proto z návrhu 
vypustit. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Úpravu je žádoucí zachovat, aby se 
předešlo současným výkladovým 
problémům. Osoba dotčená jednáním 
podezřelého z přestupku může být zejména 
poškozenou osobou. Jde o širší pojem než 
osoba přímo postižená spácháním 
přestupku, která dává souhlas se zahájením 
řízení o přestupku. Tyto dvě osoby je 
přitom nutno odlišit. Jedná se o přímou 
inspiraci někdejším § 66 odst. 4 zrušeného 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů. Vysvětlení 
bude doplněno do důvodové zprávy, 
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nicméně legislativně vymezovat tento 
pojem, který se ostatně užívá pouze v § 76, 
nepovažujeme za nutné. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

10.  Ministerstvo 
dopravy 

Zmocněnec 
Zákon č. 250/2016 Sb. neobsahuje úpravu, která by umožňovala 
nepřipustit v řízení o přestupku zastoupení zmocněncem, který tuto 
činnost vykonává opakovaně, ačkoliv není advokátem. Absence této 
úpravy je výrazně pociťována v řízeních o přestupcích podle zákona 
o silničním provozu a je zneužívána k procesním obstrukcím. 
Požadujeme proto, aby byl zákon doplněn o úpravu obdobnou § 27 
odst. 2 občanského soudního řádu, která soudu umožňuje takové 
zastoupení nepřipustit.   

Akceptováno jinak 
 
Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

11.  Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Čl. I bod 7 (§ 71) 
Souhlasíme s návrhem na doplnění § 71 v tom smyslu, aby stanovená 
procesní práva měla v řízení o přestupku nejen osoba přímo postižená 
spácháním přestupku, která udělila souhlas se zahájením nebo 
pokračováním řízení, ale rovněž osoba postižená spácháním 
přestupku, jejíž souhlas se k zahájení řízení o přestupku nevyžaduje 
podle § 79 odst. 5 zákona.  
Je-li osobou přímo postiženou spácháním přestupku osoba mladší 18 
let, naskýtá se však v této souvislosti otázka, kdo bude za tuto osobu 
uplatňovat v řízení o přestupku procesní práva uvedená v § 71, 
neboť ve většině případů se bude jednat o osobu, která ještě není plně 
svéprávná (s výjimkou nezletilých uzavírajících manželství 

Akceptováno jinak 
 
Podle Závěru č. 160 ze zasedání poradního 
sboru ministra vnitra ke správnímu řádu 
a správnímu trestání ze dne 24. 11. 2017 
osoba přímo postižená spácháním přestupku 
je oprávněna nechat se zastoupit 
zmocněncem, avšak souhlas se zahájením, 
resp. s pokračováním řízení o přestupku 
podle § 79 zákona č. 250/2016 Sb. může dát 
zmocněnec pouze na základě plné moci, 
která obsahuje výslovné zmocnění 
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a nezletilých s plnou svéprávností přiznanou soudem – viz § 30 odst. 
2 a § 37 občanského zákoníku). Pokud je ze spáchání přestupku proti 
dítěti mladšímu 18 let podezřelá osoba blízká (typicky rodiče nebo 
jeden z rodičů či jiná osoba blízká dítěte v případě přestupku proti 
občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b), c) zákona o některých 
přestupcích), mohou být ze zastupování dítěte při uplatňování jeho 
procesních práv vyloučeni rodiče dítěte jako jeho zákonní zástupce 
na základě § 892 odst. 3 občanského zákoníku. Požadujeme proto 
vyjasnit (přímo v zákoně, nebo alespoň v důvodové zprávě), zda 
v případě, kdy osobu mladší 18 let přímo postiženou spácháním 
přestupku nebudou moci při uplatňování jejích práv zastoupit zákonní 
zástupci (z důvodu nebezpečí střetu zájmů nebo z důvodu nějaké 
objektivní překážky), bude správní orgán příslušný k vedení řízení 
o přestupku rozhodovat o ustanovení opatrovníka dítěti postupem 
podle § 32 odst. 2 písm. a) a odst. 4 až 8 správního řádu, ačkoliv 
osoba přímo postižená spácháním přestupku nemá postavení 
účastníka řízení o přestupku podle § 68 zákona č. 250/2016 Sb. Zdá 
se být totiž logické a správné, aby otázku ustanovení opatrovníka 
dítěti postiženému spácháním přestupku řešil přímo správní orgán, 
který vede řízení o přestupku, jelikož jmenování opatrovníka tomuto 
dítěti rozhodnutím soudu podle § 943 a násl. občanského zákoníku 
pro účely uplatňování práv dítěte v řízení o přestupku by bylo 
zbytečně zdlouhavým a komplikujícím postupem. 
Tato připomínka je zásadní. 

k takovému úkonu. Z toho lze analogicky 
dovodit, že osoba přímo postižená 
spácháním přestupku mladší 18 let je 
v rozsahu, v jakém nemá procesní 
způsobilost, v řízení zastupována zákonným 
zástupcem ve smyslu § 32 odst. 1 správního 
řádu, popřípadě je jí ustanoven opatrovník 
podle § 32 odst. 2 písm. a) téhož zákona, 
pokud osoba mladší 18 let nemá zákonného 
zástupce nebo nemůže-li ji zákonný 
zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka 
podle zvláštního zákona. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník pak budou uplatňovat 
procesní práva osoby přímo postižené 
spácháním přestupku mladší 18 let podle 
§ 71 zákona č. 250/2016 Sb. (s výjimkou 
dání souhlasu se zahájením nebo 
pokračováním v řízení).  
 
Do důvodové zprávy se doplní výše 
uvedené.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

12.  Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Čl. I, body 16 a 18 (§ 76) 
Podle důvodové zprávy je úmyslem zákonodárce rozšířit skupinu 
osob, které mají, právo na informace o správním řízení. Pokud tato 
osoba dotčená jednáním podezřelého z přestupku nemá mít jiná 
procesní práva, než např. právo na informaci, že přestupkové řízení 
bylo zahájeno, bylo ukončeno… (pokud tedy nemá jiná silnější 
procesní práva), pak úprava, že má právo na informaci, že věc byla 
odložena, podle našeho názoru postrádá smysl.  Činnost správních 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Návrh si klade za cíl odlišit širší pojem, 
kterým je osoba dotčená jednáním 
podezřelého z přestupku, a užší pojem, 
kterým je osoba přímo postižená spácháním 
přestupku. Osobě dotčené jednáním 
podezřelého z přestupku se přitom usnesení 
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orgánů tato nová povinnost pouze zatíží a nemá vliv do práv těchto 
dotčených osob. Pokud by z jakéhokoli důvodu měly tyto osoby 
zájem o informaci, zda věc nebyla odložena, má možnost informaci 
od správního orgánu získat využitím jiného institutu. Navrhujeme 
upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

o odložení věci neoznamuje, je o něm 
pouze vyrozuměna. Jedná se tedy 
o zachování procesních práv osoby dotčené 
jednáním podezřelého z přestupku, která by 
měla být vyrozuměna o tom, že došlo 
k odložení věci. Za neproporcionální přitom 
považujeme, aby se osoba dotčená 
jednáním podezřelého z přestupku 
domáhala informace o odložení věci 
v rámci nahlížení do spisu, neboť by musela 
prokázat právní zájem nebo jiný vážný 
důvod. Informace o odložení věci může mít 
pro osobu dotčenou jednáním podezřelého 
z přestupku význam z hlediska jejího 
dalšího postupu (například, zda se obrátí 
na soud apod.). 
 
Bude doplněna důvodová zpráva.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

13.  Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Čl. I, bod 8 (§ 72a) 
Znění nově doplňovaného § 72a se jeví jako příliš obecné (přestože 
vnímáme, že je navrhováno jako plnění úkolu obsaženého 
v Aktualizaci akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí), a to ve dvou ohledech:  

- zaprvé je to již samotná podmínka „vyžaduje-li to ochrana 
soukromí nebo bezpečnosti osob vystupujících v řízení 
o přestupku,“ která jako neurčitý právní pojem dává až příliš 
širokou možnost posouzení ze strany správních orgánů, (nadto 
důvodová zpráva přiléhavě konstatuje, že nesprávné 
posouzení by zakládalo nesprávný úřední postup), přičemž 

Akceptováno částečně  
 
Upraveno ve smyslu připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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vyčkat judikatorních výkladů tohoto neurčitého pojmu se 
v tak důležité oblasti jako je přístup k informacím ze spisu, 
nezdá být vhodným řešením;  

- zadruhé se příliš obecnou jeví formulace výjimky z výluky 
přístupu, tj. „pokud je nahlédnutí do uvedených částí spisu 
nezbytné pro řádné uplatnění pro obhajobu,“ k čemuž lze 
obdobně zmínit výše uvedené.  

Požadujeme upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

14.  Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Č. I, bod 19 (§ 80a) 
Nově zaváděný pojem „vhodná opatření“ (k zajištění bezpečnosti 
osoby přímo postižené spácháním přestupku, poškozeného nebo 
svědka) se zdá být příliš obecným (přestože vnímáme, že je 
navrhováno jako plnění úkolu obsaženého v Aktualizaci akčního 
plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí), přičemž 
jej dostatečně nekonkretizují ani dva příklady v právně nezávazné 
důvodové zprávě uvedené. Navrhujeme upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak  
 
Ustanovení bude vypuštěno.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

15.  Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Čl. I, bod 20 (§ 82) 
1) V rámci navrhované úpravy výslechu dítěte mladšího 18 let jako 
svědka navrhujeme stanovit, že probíhá-li výslech bez přítomnosti 
zákonného zástupce dítěte, přibere příslušný správní orgán 
k výslechu orgán sociálně-právní ochrany dětí  (OSPOD) nebo jinou 
vhodnou osobu jen tehdy, jedná-li se o svědka mladšího 15 let. 
Obligatorní přítomnost zástupce OSPOD nebo jiné přibrané osoby se 
jeví v případě svědků starších 15 let jako nadbytečná. Dítě starší 15 
let je způsobilé vystupovat před správním orgánem v řízení 
o přestupku samostatně i v případě, že je v pozici obviněného 
z přestupku, když účast zákonného zástupce a zástupce OSPOD na 
ústním jednání o přestupku mladistvého obviněného je pouze 
fakultativní. Obdobně by proto měl zákon nahlížet i na dítě starší 15 
let, které je k ústnímu jednání o přestupku předvoláno jako svědek. 

Akceptováno  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 2. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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Účast na ústním jednání o přestupku a podávání svědecké výpovědi 
správnímu orgánu by nemělo pro dítě starší 15 let představovat 
nepřiměřenou psychickou zátěž, zvláště pokud podle § 867 odst. 2 
občanského zákoníku se má již o dítěti starším 12 let za to, že je 
schopno sdělit svůj názor osobně soudu. Zároveň není nutné pro 
provádění výslechu dítěte jako svědka v řízení o přestupku stanovit 
obdobná pravidla jako pro výslech dítěte mladšího 18 let v trestním 
řízení podle § 102 trestního řádu, neboť zvýšená ochrana dětí 
v postavení svědků se podle § 102 trestního řádu vztahuje jen na 
situace, kdy má být dítě v trestním řízení vyslýcháno o okolnostech, 
jejichž oživování v paměti by mohlo negativně ovlivnit psychický 
a mravní vývoj dítěte. 
Tato připomínka je zásadní. 

16.  Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Čl. I, bod 20 (§ 82) 
Navrhované ustanovení § 82 odst. 4 dále navrhujeme upřesnit v tom 
smyslu, zda je správní orgán oprávněn vyslechnout dítě mladší 18 let 
jako svědka i bez přítomnosti zákonného zástupce také v případě, že 
zákonný zástupce dítěte je zároveň obviněným z přestupku, který má 
jinak ze zákona právo být přítomen dokazování a klást otázky 
svědkům. Pokud by platilo, že zákonného zástupce jako obviněného 
nelze vyloučit z přítomnosti u výslechu jeho dítěte jako svědka, bylo 
by odůvodněné, aby příslušný správní orgán byl oprávněn (nikoliv 
povinen) přibrat k výslechu dítěte mladšího 15 let vhodnou osobu 
i v této situaci (tj. i když by u výslechu dítěte byl přítomen jeho 
zákonný zástupce, nicméně jako obviněný), a to v nezbytných 
případech na základě posouzení příslušného správního orgánu. 
Případně lze uvažovat také o zakotvení práva dítěte požádat 
o přítomnost jím zvoleného důvěrníka, který by mohl splnit roli 
přibrané osoby, obdobně jako v úpravě slyšení dítěte před soudem 
podle § 100 odst. 3 občanského soudního řádu.  
Důvodová zpráva k úpravě přítomnosti zástupce OSPOD nebo jiné 
přibrané osoby u výslechu dítěte jako svědka uvádí, že „je nutno 

Akceptováno jinak  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 2. 
 
Úlohou orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
nebo jiné osoby je dohlédnout a přispět 
k správnému a šetrnému vedení výslechu 
dítěte obdobně jako v § 102 trestního řádu.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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připustit, aby práva dítěte v řízení byla zastupována a hájena 
orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo jinou vhodnou osobou, 
která má zkušenosti s výchovou dítěte, a zajistit tak plnou 
aplikovatelnost výše uvedených práv dítěte bez rizika, že bude jakkoli 
ovlivňováno či zastrašováno ať ze strany pachatele nebo 
i vyslýchajícího, a že bude zajištěna správná komunikace s dítětem. 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba bude tak vždy 
vystupovat v zájmu dítěte a jeho ochrany.“. Vzhledem k formulaci 
důvodové zprávy považujeme za důležité blíže vyjasnit roli zástupce 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo jiné přibrané osoby 
u výslechu dítěte jako svědka, tj. zda se má jednat pouze o fyzickou 
přítomnost přibrané osoby obdobně jako u slyšení nezletilého dítěte 
jako účastníka správního řízení bez přítomnosti rodičů nebo jiných 
osob odpovědných za výchovu dítěte (§ 29 odst. 4 správního řádu), 
anebo zda má být úlohou přibrané osoby dohlédnout a přispět 
ke správnému a šetrnému vedení výslechu dítěte obdobně jako 
v úpravě § 102 trestního řádu, včetně oprávnění přibrané osoby 
navrhovat odložení, přerušení nebo ukončení výslechu dítěte. 
Tato připomínka je zásadní 

17.  Ministerstvo 
životního prostředí 

K § 112 
V souvislosti s úpravou ustanovení § 111 považujeme za zásadní také 
úpravu přechodného ustanovení relevantního pro činnost 
oprávněných úředních osob i po roce 2022 (ust. § 112 odst. 9). Máme 
za to, že s ohledem na zmírnění požadavků oprávněných úředních 
osob, je žádoucí zrušit požadavek minimální věkové hranice 50 let 
pro oprávněné úřední osoby tak, jak jej stanoví přechodné 
ustanovení. Stávající znění přechodného ustanovení by znamenalo 
negativní dopad na Českou inspekci životního prostředí, neboť část 
jejích inspektorů s dlouholetou praxí a neocenitelnými zkušenostmi, 
věkové hranice nedosahuje a po roce 2022 by inspektoři nemohli 
svou práci nadále vykonávat. 

 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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Máme za to, že zákon nemá v první řadě za cíl upravovat postavení 
inspektorů České inspekce životního prostředí a navrhujeme tedy 
zrušení stávajícího ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony a jeho nahrazení přechodným 
ustavením v tomto znění:  

 
(9) Do 31. prosince 2022 může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také osoba, která nesplňuje podmínky podle § 111; 
předseda komise musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti právo nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Po této době může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také úřední osoba, pokud již nejméně 10 let vedla řízení 
o přestupcích nebo o nich rozhodovala. 

18.  Úřad Vlády ČR – 
Vedoucí Úřadu 
vlády 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek 
 
Zásadní připomínka: 
1. Požadujeme do novely zahrnout také změnu zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, čili 
doplnit do návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony část v následujícím znění: 
 
ČÁST … 
Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek 
 
Čl.  … 
V § 36 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 
č. 81/2018 Sb., se doplňuje odstavec 13, který zní: 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona, která má být převážně technického 
charakteru.  
 
Smyslem evidence přestupků vedené 
Rejstříkem trestů není vytvoření přehledu 
pro administrativní, statistické či jiné 
obdobné účely jako je tomu u přehledu 
přestupků, jehož cílem je kontrola kvality 
výkonu správního trestání, jejíž výsledky by 
měly být podkladem pro další analýzu 
zvláštní části přestupkového práva. 
Evidence přestupků tedy neslouží stejnému 
účelu jako zrušovaný přehled přestupků 
podle § 110 zákona č. 250/2016 Sb. 
Naopak, jeho smyslem je evidovat 
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„(13) Přestupky podle odstavce 1 až 9 se zapisují do evidence 
přestupků vedené Rejstříkem trestů.“ 
 
Odůvodnění: 
 
V důvodové zprávě je v případě změn obsažených v bodu 26 (tedy 
zrušení § 110 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) 
argumentováno technickou a administrativní náročností pro správní 
orgány zpracovávající přehled přestupků, tak jak jim ukládá 
předmětné ustanovení. Předkladatelé nicméně ujišťují, že statistické 
údaje o projednaných přestupcích budou i nadále dostupné, a to 
z Informačního systému evidence přestupků vedeného Rejstříkem 
trestů. 
 
S druhou částí argumentace se však lze ztotožnit jen částečně. 
V případě zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 65/2017 Sb.“), se podle § 35 odst. 5 zapisují přestupky 
fyzických osob stanovené tímto zákonem do evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů. V případě přestupků podnikajících 
fyzických osob a právnických osob však obdobné ustanovení zcela 
chybí. Změny obsažené v této novele by tedy měly za následek 
situaci, kdy by přestupky podnikajících fyzických osob a právnických 
osob podle § 36 zákona č. 65/2017 Sb. nebyly evidovány vůbec. 
Tento stav zcela jistě není žádoucí, zvláště přihlédneme-li k vyšší 
společenské škodlivosti protiprávního jednání spáchaného touto 
skupinou osob, která je reflektována i mnohdy několikanásobně vyšší 
horní hranicí sazby pokuty (srov. § 35 odst. 2 a § 36 odst. 10 zákona 
č. 65/2017 Sb.). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

nejčastěji páchané přestupky, jejichž 
sledování je relevantní ze zákonem 
stanovených důvodů, kterými jsou 
zpřísněný postih recidivy (přestupky proti 
majetku, veřejnému pořádku a občanskému 
soužití) a dále posuzování tzv. přestupkové 
spolehlivosti podle některých zákonů. Cíl 
přehledu přestupků a cíl evidence přestupků 
je proto zcela odlišný a v případě zrušení 
jednoho institutu jej nelze nahrazovat 
evidencí ve druhém z nich.  
 
V případě zákona č. 65/2017 Sb. jsou 
přestupky fyzických osob podle § 35 
zapisovány do evidence přestupků 
za účelem posuzování přestupkové 
spolehlivosti ve smyslu § 4b odst. 1 
písm. a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, a § 23 odst. 1 písm. c) bodu 3 
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (zákon o zbraních). 
Spolehlivost je přitom posuzována 
u „běžných“ nepodnikajících fyzických 
osob (uchazečů o zaměstnání strážníka 
obecní policie nebo žadatelů o zbrojní 
průkaz), nikoli též u právnických nebo 
podnikajících fyzických osob. Proto není 
dán relevantní důvod pro to, aby se 
přestupky těchto osob zapisovaly 
do evidence přestupků. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
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vypořádání a zásadní připomínku 
změnilo na doporučující.  

19.  Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 

Čl. I, bod 4 (§ 52) 
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky umožnil ukládat 
tzv. omezující opatření spočívající v povinnosti podrobit se 
vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování. 
Toto opatření je ukládáno fyzickým osobám, které se dopustí 
přestupku vykazujícího znaky užití násilí v rodině nebo partnerském 
vztahu. Tato opatření jsou důležitá k předcházení dalšího páchání 
násilí v rodině nebo partnerském vztahu a jsou doporučována 
i na mezinárodní úrovni (viz např. Úmluva Rady Evropy o prevenci 
a potírání násilí na ženách a domácího násilí).  
 
Předložený návrh zákona obsahuje nové znění, které do § 52 odst. 6 
přidává větu: „Náklady spojené s účastí pachatele v programu pro 
zvládání agrese nebo násilného chování hradí pachatel.“ 
V současnosti jsou uvedené programy násilným osobám poskytovány 
zpravidla zdarma, resp. bez finanční spoluúčasti. Dle informací od 
některých poskytovatelů programů pro zvládání agrese nebo 
násilného chování přitom skupiny osob, které by si z finančních 
důvodů pravděpodobně nemohly samy uhradit tyto programy, tvoří 
přibližně polovinu ze všech účastníků. Navrhovaná změna tak může 
mít zásadní negativní dopady na míru využívání těchto omezujících 
opatření. Osobám ve slabé finanční situaci nebude toto omezující 
opatření ukládáno s odůvodněním, že si účast v programu pro 
zvládání agrese nebo násilného chování nemohou dovolit. Případně 
jim toto omezující opatření uloženo bude, nicméně k jeho faktickému 
naplnění z finančních důvodů nedojde. Rizikem je rovněž případná 
snaha o optimalizaci finančních nákladů na straně násilných osob 
spočívající ve vyhledávání a preferenci těch nejlevnějších (finančně 
nejdostupnějších) programů, které ovšem nemusí být dostatečně 
kvalitní a nemusí vést k naplnění účelu tohoto omezujícího opatření.  

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno  
 
Omezující opatření se ukládá po konzultaci 
s pachatelem tak, aby odpovídalo jeho 
individuálním potřebám. Z toho lze 
vyvodit, že správní orgán by měl v této 
souvislosti zohlednit též majetkové poměry 
pachatele, aby mu neuložil program, 
na který nebude mít dostatek finančních 
prostředků. Navíc program musí pachatel 
strpět, a proto je logické, že by náklady 
měly jít k jeho tíži. Domníváme se, že 
pokud by program hradil správní orgán, 
došlo by ke snížení motivace tento program 
ukládat.  
 
Cílem navrhovaného ustanovení nebylo 
hrazení nákladů programu ze strany 
pachatele, pokud je program jinak 
poskytován bezplatně. Formulaci proto 
navrhujeme upravit takto: Náklady 
spojené s účastí pachatele v programu pro 
zvládání agrese nebo násilného chování je 
pachatel povinen uhradit poskytovateli 
tohoto programu, není-li tento program 
poskytován bezplatně. Dále navrhujeme, 
aby se jednalo o soukromoprávní vztah 
mezi pachatelem a poskytovatelem 
programu, což by mělo předejít možným 
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Z uvedeného návrhu nadto není patrné, zda předkladatel zamýšlí, aby 
pachatel hradil veškeré náklady spojené se svou účastí v uvedených 
programech, nebo jen část z nich.  
Byť rozumím motivu přenést (alespoň část) zodpovědnosti za účast 
v těchto programech na násilné osoby, domnívám se, že by k tomu 
mělo dojít jinou formou a po hlubší diskusi s správních orgánů toto 
omezující opatření poskytovateli programů pro zvládání agrese nebo 
násilného chování. Někteří poskytovatelé těchto programů zapojují 
násilní osoby např. prostřednictvím dobrovolné obecně prospěšné 
činnosti. 
 
S ohledem na výše uvedená rizika požaduji, aby změna navržená 
v čl. I bodu 4 nebyla do předkládané novely zahrnuta.  

výkladovým problémům ohledně povahy 
platby a procesu jejího následného 
vymáhání, na které upozorňuje připomínka 
Ministerstva financí č. 5.  
 
Ustanovení bude podrobněji vysvětleno 
v důvodové zprávě.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 
 

20.  Česká národní 
banka 

K § 32 
V § 32 odst. 3 požadujeme postavit najisto, že mezní promlčecí doba 
neběží po dobu, kdy se běh promlčecí doby staví.  
 
Odůvodnění: 
 
Aby nevznikaly pochybnosti o tom, že při určování konce mezní 
promlčecí doby stanovené v § 32 odst. 3 zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich je nutné přičíst dobu, po kterou trvala 
některá ze skutečností uvedených v § 32 odst. 1 písm. a) až d) zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, požadujeme doplnit § 32 
odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
o skutečnost, že mezní promlčecí doba neběží po dobu, kdy se běh 
promlčecí doby staví. Připomínka reaguje na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 24. 4. 2018 č. j. 8 Afs 76/2017 – 88, 
ve kterém soud zmiňuje institut mezní promlčecí doby a obecně 
uvádí, že s účinností od 1. 7. 2017 byl „významným způsobem a to 
ku prospěchu žalobce“ nově upraven zánik odpovědnosti za 

Akceptováno 
 
Návrh upraveného znění:  
Odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li 
o přestupek, za který zákon stanoví sazbu 
pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 
000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká 
nejpozději 5 let od jeho spáchání. Do této 
doby se nezapočítává doba, po kterou 
trvala některá ze skutečností podle 
odstavce 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VEUL)



 19  

přestupek (bod 27 a 28). Je proto na místě zabývat se otázkou, zda 
Nejvyšší správní soud nepovažuje mezní promlčecí dobu 
za konečnou (nepřekročitelnou), přičemž do ní započítává rovněž 
dobu, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení, a dobu, po 
kterou se o věci vedlo soudní řízení správní. Jsme si vědomi 
opačného závěru č. 165 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra 
ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 21. 9. 2018, a to, že 
„Mezní promlčecí doba podle § 32 odst. 3 zákona o odpovědnosti za 
přestupky neběží po dobu, kdy se běh promlčecí doby staví. Při 
určování konce této mezní promlčecí doby je tudíž nutno přičíst dobu, 
po kterou trvala některá ze skutečností uvedených v § 32 odst. 1 písm. 
a) až d) zákona o odpovědnosti za přestupky.“, i přesto (nebo právě 
pro to) požadujeme provedení legislativního řešení. Ačkoliv se 
poradní sbor přiklonil k výše uvedenému výkladu, z odůvodnění 
tohoto závěru je zřejmé, že existují i výklady opačné („Na druhé 
straně je však nutno připustit, že důvodů promlčení je více. Některé 
z nich mohou svědčit pro odlišný závěr, neboť nesouvisí s tím, zda 
jsou časové prodlevy ovlivnitelné správním orgánem či nikoliv 
(plynutím doby postupně klesá veřejnoprávní zájem na potrestání 
pachatele, snižuje se spolehlivost důkazních prostředků apod.“). 
 
Tato připomínka je zásadní 
 

21.  Česká národní 
banka 

Čl. I, bod 13 (§ 75) 
Na konci § 75 odst. 2 požadujeme doplnit větu „Tím není dotčena 
povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem.“. 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhovaná úprava v § 75 odst. 2 zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich stanovuje další podmínky součinnosti mezi 
správním orgánem a orgány veřejné moci, mezi které v určitých 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
V praxi je poskytnutí součinnosti jiným 
orgánem veřejné moci často odmítáno 
právě s ohledem na povinnou mlčenlivost 
podle jiných právních předpisů. Úprava 
navržená připomínkovým místem by tak 
účel daného ustanovení do značné míry 
negovala. 
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případech patří i Česká národní banka. Doplněním § 75 odst. 2 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich by však došlo 
k prolomení tzv. dohledové mlčenlivosti, která je stanovena 
zaměstnancům České národní banky v některých sektorových 
zákonech v oblasti na finančním trhu, a to v souladu se směrnicemi 
Evropské unie, přičemž tyto směrnice v daných případech průlom ve 
prospěch některých správních orgánů neumožňují. Takovým 
zákonem je např. zákon č. 21/1992, Sb., o bankách (stejná formulace, 
resp. odkaz na zákon o bankách, je – opět v souladu s příslušnými 
směrnicemi EU - obsažena v zákoně o spořitelních a úvěrních 
družstvech a zákoně o platebním styku), který obsahuje úpravu 
profesního tajemství zaměstnanců bankovního dohledu a taxativní 
seznam průlomů do této mlčenlivosti v § 25a. Toto ustanovení je 
transpozicí čl. 53 a násl. směrnice č. 2013/36/EU, o přístupu 
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad 
úvěrovými institucemi a investičními podniky, který obsahuje stejný 
taxativní výčet průlomů (tj. opět bez průlomu ve prospěch většiny 
správních orgánů). Vzhledem k tomu, že mlčenlivost orgánu dohledu 
je povinností danou veřejnému orgánu (orgánu dohledu) ve prospěch 
soukromých osob (dohlížených finančních institucí), nastupuje i tzv. 
vertikální přímý účinek směrnice ve smyslu judikatury Soudního 
dvora Evropské unie (např. C-152/84 Marshall), tj. dohlížené 
subjekty by se mohly směrnicí stanovené mlčenlivosti České národní 
banky domáhat, i kdyby zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich upravoval výše uvedenou součinnost. Dohledová mlčenlivost 
je přitom podmínka sine qua non pro výměnu informací a spolupráci 
s partnerskými orgány dohledu v zemích Evropské unie 
a Evropského hospodářského prostoru, bez níž by nemohla fungovat 
svoboda usazení a volný pohyb služeb na vnitřním finančním trhu 
Evropské unie, založené na zásadě jednotných evropských licencí 
a dohledu orgánem domovského státu. Prolomením dohledové 
mlčenlivosti by byl popřen smysl a účel tohoto ustanovení, a to (i) 

 
Úpravu tzv. dohledové mlčenlivosti 
považujeme vzhledem k její specifičnosti 
za speciální vůči navrženému § 75 odst. 2, 
a to i s ohledem na požadavek 
eurokonformního výkladu. Zákon 
č. 250/2016 Sb. jako národní úprava nesmí 
omezovat plnění závazků vyplývajících 
z práva EU. Tzv. dohledová mlčenlivost je 
proto navrženým § 75 odst. 2 nedotčena. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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důvěra dohlížených osob v to, že informace získané orgánem dohledu 
nebudou sděleny jejich klientům, konkurentům apod., a to ani 
nepřímo prostřednictvím jiné osoby či jiného orgánu, (ii) zamezení 
maření dohledového šetření vůči dohlížené osobě a nezřídka skupině 
propojených dohlížených osob – dohlížený subjekt se do určité fáze 
dohledu nesmí dozvědět, a to opět ani nepřímo prostřednictvím jiné 
osoby či jiného orgánu, jaké informace (už) o něm orgán dohledu 
zjistil (samozřejmě za předpokladu, že nejsou dotčena jeho práva 
v případě následného vedení správního řízení), a (iii) již zmíněná 
výměna informací s partnerskými orgány dohledu v zemích Evropské 
unie a Evropského hospodářského prostoru, případně též dalšími 
zeměmi. Na základě výše uvedeného proto požadujeme doplnit § 75 
odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
 
Tato připomínka je zásadní 

22.  Česká národní 
banka 
 

Čl. I, bod 26 (§ 110) 
V souvislosti se zrušením § 110 zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich požadujeme za část čtvrtou vložit část pátou, která zní:  
 

ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o České národní bance 

Čl. V 
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č.183/2017 Sb., se 
mění takto: 

1. V § 45d odst. 1 se slova „, jejíž součástí je přehled přestupků 
podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení 
o nich“ zrušují.  

2. V § 45d se odstavec 2 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

      Dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá. 
 

Akceptováno, vysvětleno  
 
Navržená úprava bude doplněna. 
 
Pokud jde o namítanou absenci 
přechodného ustanovení, odkazujeme na čl. 
II bodu 3 návrhu: „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.“.   
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, z důvodu značné technické 
a administrativní náročnosti pro správní orgány zpracovávající 
přehled přestupků ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků. 
Z tohoto důvodu je na místě zrušit i povinnost zpracovávat přehled 
přestupků stanovenou v zákoně o České národní bance, který 
upravuje pouze dílčí odlišnosti od rušeného ustanovení v zákoně 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které se týkaly zejména 
některých formálních náležitostí přehledu přestupků. V této 
souvislosti ještě upozorňujeme, že důvodová zpráva předpokládá, že 
poslední přehled přestupků bude zpracován v roce 2020 za rok 2019. 
Tato skutečnost však nemá oporu v přechodném ustanovení návrhu 
zákona a pravděpodobně vychází z předpokládaného legislativního 
vývoje tohoto návrhu zákona. 

23.  Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Č. I, bod 8 (§ 72a) 
Z navrženého znění není zřejmé, jaká jsou kritéria pro aplikaci tohoto 
ustanovení (tj. kdy ochrana soukromí nebo bezpečnost osob 
vystupujících v řízení o přestupku vyžaduje vyloučení částí spisu 
z nahlížení) a jakým způsobem správní orgán zjistí, že ochrana 
soukromí nebo bezpečnost osob vystupujících v řízení o přestupku 
vyžaduje vyloučení částí spisu z nahlížení, a zda je proti takovému 
rozhodnutí možnost podání opravného prostředku. Patrně se jedná 
o zcela neformální, faktický akt orgánu požádaného o nahlížení 
do spisu, o němž se pouze podle odst. 3 učiní záznam do spisu. Není 
zřejmé, jaké konkrétní kroky a šetření je správní orgán oprávněn 
podniknout. Důvodová zpráva pouze uvádí, že správní orgán 
„zpravidla“ na podnět osoby přímo postižené spácháním přestupku, 

Akceptováno částečně   
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 1. 
 
Pojem oběť nelze v přestupkovém právu 
vymezit obdobně jako v trestním právu, 
proto byl zvolen širší pojem osoby 
vystupující v řízení. Stejně tak nelze zcela 
převzít úpravu v zákoně o obětech trestných 
činů a trestního řádu, neboť je nutno 
zohlednit specifika přestupkového řízení 
jako zvláštního druhu správního řízení.  
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poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka nebo 
zmocněnce z úřední povinnosti posoudí, zda vyloučení částí spisu 
z nahlížení bude odůvodněno ochranou jejich soukromí nebo 
bezpečnosti (pokud by správní orgán dospěl k závěru, že vyloučení 
částí spisu z nahlížení odůvodněno není, ač tomu tak ve skutečnosti 
bylo, jednalo by se o nesprávný úřední postup). Je tedy připuštěna 
možnost, resp. návrh předpokládá nezbytnost posouzení správního 
orgánu v této věci z úřední povinnosti. Navíc je navrhované 
ustanovení formulováno natolik obecně, že to přesahuje záměr 
zákonodárce uvedený v důvodové zprávě. Z výše uvedených důvodů 
by bylo nanejvýš žádoucí proces přezkumu blíže právně upravit. 

 
Dále mám za to, že pojem „osoby vystupující v řízení o přestupku“ 
není nikde (ani ve správním řádu) vymezen, je tedy neurčitý a bylo 
by vhodné jej lépe definovat. Podle důvodové zprávy se ustanovením 
§ 72a plní usnesení vlády ze dne 4. 9. 2017 č. 622 viz („Legislativně 
upravit ochranu osobních údajů, soukromí a procesního postavení 
zranitelných obětí v přestupkovém řízení“). Má jít též o návaznost 
na úpravu zákona o obětech trestných činů. Podle odkazovaných 
usnesení vlády a zákona o obětech trestných činů by se mělo jednat 
o „ochranu obětí přestupkového řízení – tj. fyzických osob, kterým 
bylo nebo mělo být trestným činem (zde přestupkem) ublíženo 
na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž 
úkor se pachatel trestným činem (přestupkem) obohatil (vyloučena by 
patrně nebyla ani ochrana zmíněných údajů u svědka takového 
přestupku), případně osob přímo postižených spácháním přestupku 
(tj. tam, kde zvl. zákon dovoluje jeho stíhání jen souhlasem takto 
postižené osoby). V návrhu novely použitý pojem „osoby vystupující 
v řízení“ je však mnohem širší – ve správním přestupkovém řízení 
vystupují i znalci, tlumočníci, svědci. Odkazuje-li důvodová zpráva 
k návrhu novely ZoP na část III. ZoP – hl. IV. „ÚČASTNÍCI 
ŘÍZENÍ, DALŠÍ OSOBY VYSTUPUJÍCÍ V ŘÍZENÍ A ORGÁN 

Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ“, je zde rovněž uvedeni 
výčet osob – jež nejsou všechny „oběťmi“ přestupků. Jsou zde v § 70 
až 72 uvedeny obviněný, osoby přímo postižené spácháním 
přestupku, poškozený (tj. osoba, které byla spácháním přestupku 
způsobena škoda nebo na jejíž úkor se obviněný spácháním 
přestupku obohatil), ale je zde uveden i vlastník věci, která může být 
nebo byla zabrána (v části řízení, která se týká zabrání věci nebo 
náhradní hodnoty), zákonný zástupce a opatrovník mladistvého 
obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí. Nejde tedy vždy 
o osoby, jež byly „obětmi přestupku“,jak se zdůvodňuje. 
 
Dále podle ust. § 72a odst. 1 věty první zákona č. 250/2016 Sb. 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZoP“) 
nemohou být z nahlížení do spisu vyloučeny údaje o identitě osob 
(jméno a příjmení) vystupujících v řízení o přestupku, což se může 
jevit jako rozporné s účelem navrhovaného ustanovení. Podle 
důvodové zprávy k Návrhu je účelem navrhovaného § 72a zajistit 
naplnění cíle č. 14 uvedeného v Aktualizaci Akčního plánu prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 
(„Legislativně upravit ochranu osobních údajů, soukromí 
a procesního postavení zranitelných obětí v přestupkovém řízení.“), 
a to zejména v případech partnerského nebo mezigeneračního násilí 
nedosahujícího intenzity trestného činu. V případech takovýchto 
přestupků by bylo k zajištění účinné ochrany osob vystupujících 
v řízení o přestupku žádoucí, aby bylo možno z nahlížení do spisu 
vyloučit též údaje o identitě osob vystupujících v řízení o přestupku, 
neboť se zpravidla bude jednat o osoby, které pachatel zná. 
 
Mám za to, že problematika ochrany soukromí nebo bezpečnosti osob 
vystupujících v řízenío přestupku by měla být v ZoP sjednocena 
se zněním zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a zákona 
č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, neboť neshledáváme 
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důvody pro specifickou odchylnou úpravu v ZoP. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
24.  Úřad pro ochranu 

hospodářské 
soutěže 

Čl. I, bod 8 (§ 72a) 
Ustanovení druhé věty ve druhém odstavci § 72a se jeví diskutabilní, 
neboť pokud již byl přístup k údajům omezen v předcházejícím 
trestním řízení o totožném skutku, bez významné změny poměrů či 
okruhu osob vystupujících v řízení o přestupku, by nemělo být 
umožněno rozhodnout jinak. I důvodová zpráva uvádí, že v případě, 
že přístup k osobním údajům byl omezen již v předcházejícím 
trestním řízení o totožném skutku, je třeba vzít v úvahu důvodnost 
takového opatření a zachovat jej i v řízení o přestupku. Proto navrhuji 
na konec věty druhé doplnit „je-li to odůvodněno významnou 
změnou poměrů či změnou okruhu osob vystupujících v řízení 
o přestupku“. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 
 

25.  Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Čl. I, bod 15 (§ 76) 
Důvodová zpráva k Návrhu uvádí ve vztahu k ust. § 76 odst. 2 ZoP 
následující: „V souladu 
s důvodem pro zastavení řízení podle § 86 odst. 1 písm. i) se navrhuje 
doplnit vedení správního řízení o totožném skutku jako důvod pro 
odložení věci.“ Ustanovení 86 odst. 1 písm. i) ZoP ovšem hovoří 
o totožném přestupku, nikoliv o totožném skutku. V této souvislosti 
poukazujeme na možnost spáchání vícera přestupků v jednočinném 
souběhu. V takovém případě může dojít k tomu, že k vedení řízení 
o těchto přestupcích budou věcně příslušné různé správní orgány, což 
by byl např. případ jednočinného souběhu přestupku zneužití 
dominantního postavení podle § 22a odst. 1 písm. c) zákona 
č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

Akceptováno 
 
Do § 76 odst. 1 se jako další důvod pro 
odložení věci doplní vedení správního 
řízení o totožném přestupku. Ustanovení 
§ 76 odst. 2 bude ponecháno beze změn.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), dále jen „ZOHS“ 
a přestupku zneužití hospodářského postavení dle § 16 odst. 2 písm. 
b) zákona o cenách. Navrhované znění § 76 odst. 2 ZoP by 
v takovém případě mělo za následek, že správnímu orgánu, který 
bude jako jediný věcně příslušný k řízení o určitém přestupku, 
nezbude než věc bez zahájení řízení o přestupku odložit, neboť jiný 
správní orgán vede řízení o totožném skutku pro podezření 
ze spáchání jiného přestupku.   Navrhované znění § 76 odst. 2 ZoP se 
proto jeví jako nedomyšlené. Navrhované ustanovení by proto mělo 
být upraveno tak, aby k odložení věci bez zahájení řízení docházelo 
v případech, kdy jiný správní orgán povede řízení o totožném 
přestupku. Případně by mělo být navrhované ustanovení upraveno 
přinejmenším tak, aby pamatovalo na možnost jednočinného souběhu 
vícera přestupků, na které se vztahuje věcná příslušnost jiných 
správních orgánů.     
 
Tato připomínka je zásadní 

26.  Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Čl. I, body 16 a 17 (§ 76) 
„Osoba dotčená jednáním podezřelého z přestupku“ – jedná se 
o zcela nekonkrétní pojem, který se jinde v návrhu zákona 
nevyskytuje (kromě § 76 odst. 5), a který může zahrnovat značný 
a předem neurčitelný počet subjektů, zvláště v řízeních vedených 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), kde při 
jednání soutěžitele s dominantním postavením mohou být dotčeny 
tisíce subjektů (např. všichni odběratelé účastníka řízení a také jejich 
zákazníci), kromě toho je třeba zahrnout i subjekty dotčené jen 
potenciálně. Podle judikatury NSS (viz např. rozsudek NSS ze dne 9. 
1. 2007, č. j. 1 As 19/2006 – 55, nebo rozsudek ze dne 20. 12. 2013 
čj. 5 Afs-3/2012-131, bod 40) je „zákon o ochraně hospodářské 
soutěže založen na principu potenciální soutěže, takže na jeho 
základě lze působit i preventivně. Není proto nutné, aby zákonem 
zakázaná dohoda k narušení hospodářské skutečně vedla nebo aby 

Akceptováno jinak 
 
Ministerstvo vnitra souhlasí, aby 
do nejbližší transpoziční novely zákona 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže, bylo doplněno ustanovení o tom, 
že Úřad není povinen o odložení věci 
vyrozumívat osobu dotčenou jednáním 
podezřelého z přestupku, je-li mu známa. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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následek již fakticky nastal. K vyvození postihu je možno přistoupit 
i tehdy, je-li zde taková dohoda, která k takovému následku může 
vést, a to bez ohledu na úmysl, který k přijetí takového rozhodnutí 
vedl“. Bylo by dle Úřadu absurdní, aby Úřad písemně vyrozumíval 
subjekty i jen potenciálně „dotčené protisoutěžním jednáním“ 
o odložení věci, případně je vyrozumíval veřejnou vyhláškou. V ZoP 
existuje kategorie „osoby přímo postižené spácháním přestupku“, kdy 
řízení stíhání přestupku lze zahájit a vést jen se souhlasem takové 
osoby tam, kde to zvláštní zákon stanoví (bez jejího souhlasu lze 
zahájit a vést jen byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 
18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného 
obydlí). Dále je to kategorie „osoby poškozené spácháním přestupku“ 
– viz § 70, tj. osoba, které byla spácháním (jakéhokoli) přestupku 
způsobena škoda nebo na jejíž úkor se obviněný spácháním 
přestupku obohatil. Nově zaváděná kategorie „osoby dotčené 
jednáním“ (zde podezřelého z přestupku) není nikde vymezena.  
 
Podle původního znění odst. 3, kdy se měla o odložení věci 
vyrozumět osoba přímo postižená spácháním přestupku, se toto 
ustanovení z povahy věci v řízeních dle ZOHS neuplatnilo, neboť 
žádný přestupek dle ZOHS nestanovil podmínku jeho stíhání jen se 
„se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku“. V nově 
navrhovaném znění má jít o vyrozumění o odložení věci osob 
„dotčených“ jednáním podezřelého z přestupku. Jelikož v řízeních 
podle ZOHS se může jednat o značný počet subjektů 
„dotčených“ protisoutěžním jednáním, jeví se jako nejvhodnější 
ustanovení § 76 odst. 3 ZoP legislativně začlenit pod § 76 odst. 5 
ZoP, který je vyloučený z aplikace v řízeních dle ZOHS. V § 76 
odst. 5 ZoP se novelou navrhuje obdobná změna jako v odst. 3 
(tj. nově vyrozumění osoby dotčené jednáním podezřelého 
z přestupku). Je-li již vyloučen § 76 odst. 5 ZoP (a vyloučení musí 
dál platit i v případě navrhované změny v jeho poslední větě), 
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nemůže pro Úřad v řízeních dle ZOHS platit ani § 76 odst. 3 ZoP. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

27.  Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Čl. I, bod 21 (§ 86) 
Návrh stanoví doplnění ustanovení § 86 „Zastavení řízení“, a to 
v odstavci (1) o nové písmenok) – viz 
„(1) Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže 

k) rozhodnutím schválil dohodu o narovnání.“. 
 

Důvodová zpráva k čl. I bodu 21 návrhu novely uvádí, že se navrhuje 
doplnit jako důvod pro zastavení řízení schválení dohody 
o narovnání, neboť uvedení výroku o zastavení řízení ve výrokové 
části rozhodnutí o schválení dohody o narovnání (§ 93 odst. 3 
písm. g) ZoP) není dostatečné. Podle našeho názoru je třeba 
s návrhem na doplnění § 86 odst. 1 ZoP o nové písmeno k) zohlednit 
i další ustanovení ZoP, a to § 93 odst. 3 ZoP (který novelou nedoznal 
změny). A dále § 86 odst. 2 ZoP (který rovněž nedoznal změny). 
V odkazovaném § 93 odst. 3 ZoP se uvádějí náležitosti výrokové 
části rozhodnutí o schválení dohody o narovnání. K tomu lze uvést, 
že podmínky pro dohodu obviněného s poškozeným o narovnání 
stanoví § 87 odst. 1 a 2 ZoP. Při splnění stanovených podmínek 
správní orgán dohodu o narovnání schválí svým rozhodnutím (§ 87 
odst. 1 ZoP). V § 87 odst. 5 ZoP se současně stanoví cit. „Právní 
mocí rozhodnutí podle odst. 1 končí řízení“. 

 
Navrhované zastavení řízení usnesením, z důvodu vydání rozhodnutí 
o schválení dohody o narovnání, není v souladu se stávajícím § 87 
odst. 5 ZoP, který už ukončení řízení v takovémto případě stanoví – 
viz odst. 5) „Právní mocí rozhodnutí podle odstavce 1 končí řízení“. 
Není jasné, proč za této (novelou nedotčené) úpravy ZoP (viz § 87 
odst. 1 a 5 ZoP) ohledně rozhodnutí o schválení dohody o narovnání 
by mělo být vydáváno ještě „usnesení o zastavení řízení“. Navíc má 

Akceptováno 
 
Ustanovení se vypustí.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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jít o usnesení, jež by se jen poznamenávalo do spisu. Může tak dojít 
k odlišnému časovému okamžiku právní moci rozhodnutí 
(zahrnujícímu podle § 93 odst. 3 ZoP výrok o schválení dohody 
a o jejím obsahu a výrok o zastavení řízení) a právní moci usnesení 
o zastavení řízení. 

 
Ustanovení § 93 odst. 3 ZoP písm. g) ZoP, stanoví jako náležitost 
výrokové části rozhodnutí schválení dohody o narovnání výrok 
o zastavení řízení (jež koresponduje s § 87 odst. 5 ZoP) vedle výroku 
o schválení dohody o narovnání, obsahu dohody a výše částky 
k veřejně prospěšným účelům (§ 93 odst. 3 písm. d), e) a f) ZoP). 
Navrhované vydávání usnesení o zastavení řízení tak u vydání 
rozhodnutí o schválení dohody o narovnání vnáší při popsané právní 
úpravě (novelou nedotčené) zmatečnost do stávající úpravy.  

 
Dále pak ve vazbě na stávající (a novelou rovněž nedotčené) ust. § 86 
odst. 2 ZoP, by se:  

 
i. usnesení podle nového písm. k) pouze poznamenávalo do spisu, 
což se nám nejeví konzistentní s nutností doručit písemné rozhodnutí 
o schválení dohody o narovnání jeho účastníkům (obviněnému 
a poškozenému) a zakládá se nejistota ohledně okamžiku právní moci 
případu ukončovaného rozhodnutím o schválení dohody o narovnání 
(se samostatným výrokem o zastavení řízení) a usnesením o zastavení 
řízení.  

 
ii. nově přečíslované důvody zastavení řízení obsažené v § 86 odst. 1 
ZoP - dosavadní písm. k), l), m), a n) by se sice dál řešily usnesením 
o zastavení řízení, ale s odlišným režimem doručování než dosud 
(kromě jednoho důvodu), mnohdy zcela nelogickým, když by se 
např. obviněnému, který zemřel nebo zanikl – (dosavadní písm. k - 
nově písm. l), usnesení o zastavení řízení na rozdíl od dosavadního 
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poznamenání do spisu mělo doručovat, či o skutku, o němž již bylo 
rozhodnuto jako o disciplinárním deliktu a uložené opatření lze 
považovat za postačující – (dosavadní písm. l - nově písm. m), by se 
usnesení namísto doručování pouze poznamenávalo do spisu.  
 
Nejeví se, že by takovou rozpornost procesní úpravy zákonodárce 
mohl zamýšlet. Navrhovaným doplněním § 86 odst. 1 ZoP o nové 
písmeno k) se vnáší značná zmatečnost do celé úpravy a nesoulad se 
stávajícími výše citovanými ustanoveními. Takový záměr 
by vyžadoval komplexnější zásah do stávající úpravy a její 
konzistentní přepracování. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

28.  Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Důvodová zpráva 
Část 6 důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
třeba doplnit. Tato připomínka je zásadní. 
 
Tvrzení, že návrh zákona nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů, není zcela na místě. Dopad na ochranu osobních 
údajů má zejména článek I bod 8 a celý navrhovaný § 72a. Jeho 
dopad na ochranu osobních údajů a soukromí osob bude 
pravděpodobně pozitivní, a sice pro ochranu osobních údajů osob 
vystupujících v řízení a jejich soukromí. Bližším vysvětlením se 
zabývá toliko zvláštní část důvodové zprávy, nicméně i takové dopady 
by měly být v DPIA reflektovány. 
 

Akceptováno  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

29.  Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Zákon o některých službách informační společnosti 
Do návrhu se vkládá nová část, která zní:  

 
„ČÁST ČTVRTÁ A 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
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Změna zákona o některých službách informační společnosti 
Čl. V 

V § 11 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 
o některých službách informační společnosti) se za slova „Právnická 
osoba“ vkládají slova „nebo fyzická osoba podnikající“.“ Tato 
připomínka je zásadní. 
 
Rozlišování mezi fyzickými osobami podnikajícími a právnickými 
osobami je ve správním trestání nevhodné. Tato připomínka je cílena 
k nápravě stavu, ke kterému došlo zrušením § 12 odst. 4 zákona 
o některých službách informační společnosti bez jeho adekvátní 
náhrady. Podobné nežádoucí rozlišení mezi podnikajícími fyzickými 
osobami a právnickými osobami je známo dále pouze ze zákona 
č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele. OSVČ má tak ze své podstaty 
v rámci právního řádu a obecný systematiky přestupků blíže 
k právnickým osobám než k fyzickým. 
V současné době lze podnikající fyzické osoby trestat toliko stejně 
jako fyzické osoby, to znamená maximální možnou výši pokuty 
do 100 000 Kč. Právnickým osobám lze pak uložit pokutu až do výše 
10 000 000 Kč. ÚOOÚ má poznatek, že dochází k přenášení 
odpovědnosti na OSVČ z právnických osob jako tzv. „bílé koně“ 
za účelem obdržení nižší sankce v případě odpovědnosti za přestupek.  
 

 
Tento návrh zákona není vhodným nosičem 
pro takovou změnu. Jedná se o zcela 
nesouvisející úpravu, která neodpovídá 
obsahu a cíli navrhovaného zákona. 
Navržená úprava by měla být řešena 
v rámci některé z příštích novel zákona 
č. 480/2004 Sb.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

30.  Jihočeský kraj  K § 112 
§ 112 odst. 9 ZOP upravit takto: 
„Po této době může činnost oprávněné úřední osoby vykonávat 
také úřední osoba, která nejméně 10 let projednávala přestupky 
a rozhodovala o nich.“ 
 
Odůvodnění: Dosažený věk nelze považovat, na rozdíl o délky praxe, 
za okolnost svědčící o odbornosti úřední osoby. 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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Tato připomínka je zásadní. 
 

31.  Jihočeský kraj  Správní řád 
změna správního řádu - § 150 odst. 4 
„Jestliže je vydání příkazu prvním úkonem v řízení či je řízení 
ukončeno vydáním příkazu na místě, nelze v něm uložit 
povinnost nahradit náklady řízení.“ 
 
Odůvodnění: Příkazní řízení na místě je institutem sloužícím 
k vyřízení věci jak před zahájením řízení, tak v jeho průběhu až do 
doby vydání meritorního rozhodnutí. S ohledem na minimální 
administrativní zátěž správního orgánu při jeho aplikaci, považujeme 
ukládání nákladů řízení za nadbytečné a míjející se se smyslem 
daného institutu.  

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak  
 
Návrh úpravy: 
Povinnost nahradit náklady řízení paušální 
částkou správní orgán neuloží, bylo-li 
o přestupku rozhodnuto příkazem na místě. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

32.  Kraj Jihočeský Čl. I, bod 17 (§ 76) 
Navrhovaný § 76 odstavec 4 změnit: 
 
Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže osoba 
přímo postižená spácháním přestupku nedala souhlas k zahájení 
řízení nebo tento souhlas vzala zpět, nejedná-li se o přestupek, který 
lze projednat i bez takového souhlasu; usnesení se pouze 
poznamená do spisu a osoba přímo postižená spácháním 
přestupku se o odložení vhodným způsobem vyrozumí.  

 
Odůvodnění: V případě, že osoba přímo postižená spácháním 
přestupku svým aktivním jednáním (nedáním souhlasu, vzetím 
souhlasu zpět) vyloučí možnost přestupek projednat, je nadbytečné jí 
dávat možnost se proti usnesení o odložení věci v tomto případě 

Akceptováno 
 
Bude upraveno, že usnesení se pouze 
poznamená do spisu a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku se o něm 
vhodným způsobem vyrozumí. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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odvolat.  
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

33.  Jihočeský kraj Čl. I, bod 19 (§ 80a) 
Navrhovaný § 80a doplnit: 
 
Je-li to potřebné a podmínky u správního orgánu to umožňují, 
učiní správní orgán v souvislosti s ústním jednáním nebo prováděním 
jiného úkonu vhodná opatření k zajištění bezpečnosti osoby přímo 
postižené spácháním přestupku, poškozeného nebo svědka.“.   
Odůvodnění: U správních orgánů nejsou ve většině případů vhodné 
prostory k zajištění opatření uvedených v důvodové zprávě. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak  
 
Ustanovení bude vypuštěno.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

34.  Jihočeský kraj Čl. III, bod 2 
Ke změně zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
K novému § 5 odst. 1 písm. k), odst. 3 písm. e), odst. 4 písm. d) – 
není definováno, co je „pyrotechnický výrobek“, vysoce stanovená 
spodní hranice trestu, neumožňuje individuální posouzení závažnosti 
skutku 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně, ve zbytku 
vysvětleno 
 
Definice pyrotechnického výrobku se 
doplní do důvodové zprávy. 
Pyrotechnický výrobek je vymezen 
zvláštními právními předpisy, pracuje s ním 
např. i zákon č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, a také jej přímo v zákoně 
nedefinuje. Definice je uvedena v zákoně 
č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických 
výrobcích a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů v § 3 písm. a). 
 
Spodní hranice pokuty sleduje odrazující 
efekt pro pachatele závažného přestupku 
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spočívajícího v používání pyrotechniky. 
Nižší spodní hranice, popřípadě žádná 
spodní hranice, by podle poznatků z praxe 
pachatele těchto přestupků dostatečně 
neodradila od jejich páchání. Nastavená 
spodní hranice sleduje kromě preventivní 
funkce též represivní funkci, neboť tyto 
přestupky mají závažné dopady na zdraví 
a majetek a existuje tak zvýšený zájem státu 
na potrestání jejich pachatelů. I vzhledem 
k vyšší závažnosti těchto přestupků se 
navrhuje je trestat již ve stadiu pokusu 
a rovněž zpřísněný postih jejich recidivy. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

35.  Kraj Jihomoravský Čl. I, bod 1 (§ 32) 
Kvitujeme změnu spočívající v tom, že do předmětného ustanovení je 
též přímo zahrnut důvod pro přerušení řízení – doručení příkazu, 
pokud je prvním úkonem v řízení. Otázkou pak zůstává, zda do § 32 
též nezahrnout skutečnost, kdy je příkaz vydán v průběhu 
přestupkového řízení, tedy nikoliv jako první úkon v řízení. Pod 
písmenem b) je uvedeno, že k přerušení dochází „vydáním 
rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným“. Zda tedy v tomto 
případě nezvolit formulaci „vydáním rozhodnutí či příkazu, jímž je 
obviněný uznán vinným“. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Upraveno ve smyslu připomínky č. 4. 
 
Z dikce nově navrhovaného písmene b) 
a contrario plyne, že pokud příkaz není 
prvním úkonem v řízení, pak se promlčecí 
doba přerušuje vydáním rozhodnutí, jímž je 
obviněný uznán vinným, neboť příkaz je 
zvláštním druhem rozhodnutí. Úpravu 
navrhovanou připomínkovým místem proto 
pokládáme za nadbytečnou, neboť ji lze 
dovodit výkladem. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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36.  Kraj Jihomoravský Čl. I, bod 4 (§ 52) 

Poslední věta zní: „Náklady spojené s účastí pachatele v programu 
pro zvládání agrese nebo násilného chování hradí pachatel.“. 
Při určení druhu a výměry správního trestu se přihlédne mimo jiné 
k osobním poměrům fyzické osoby, tzn. že v případě uložení 
správního trestu pokuty je nutno se zabývat majetkovými poměry 
pachatele, tedy tím, aby nebyla pokuta likvidační. Stejně tak by se 
mělo k tomu přihlížet při ukládání ochranného opatření. 

Akceptováno jinak, ve zbytku vysvětleno  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 19.  
 
Omezující opatření se ukládá po konzultaci 
s pachatelem tak, aby odpovídalo jeho 
individuálním potřebám. Z toho lze 
vyvodit, že správní orgán by měl v této 
souvislosti zohlednit též majetkové poměry 
pachatele, aby mu neuložil program, 
na který nebude mít dostatek finančních 
prostředků.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

37.  Kraj Jihomoravský Čl. I, body 5, 6, 10 a 22 [§ 60 odst. 2, § 61 odst. 1, § 74 odst. 1 
písm. d) a § 91 odst. 2 písm. a] 
Upozorňujeme, že § 4 z. č. 251/2016 Sb., ač hovoří vždy 
o přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupcích proti 
pořádku v územní samosprávě, zmiňuje vždy po jednom z uvedených 
přestupků. Dále, může-li obecní úřad projednávat přestupky spáchané 
porušením povinnosti v obecně závazné vyhlášce kraje, není důvod, 
aby neprojednával i přestupky vzniklé porušením povinnosti 
stanovené v nařízení kraje. Navrhujeme proto, aby v § 60 odst. 2 bylo 
doplněno písm. b) takto: „proti pořádku ve státní správě“, nejlépe 
s odkazem na § 4 odst. 1 zákona o některých přestupcích.  Zvolená 
varianta by se pak měla promítnout rovněž do § 61 odst. 1, § 74 
odst. 1 d) a § 91 odst. 2 a). 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

38.  Kraj Jihomoravský Čl. I, bod 7 (§ 71) 
Jak vyplývá z kontextu zákona, osoba přímo postižená spácháním 
přestupku má v řízení vybraná procesní práva právě proto, že její 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno 
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souhlas je podmínkou pro zahájení nebo pokračování v řízení 
o přestupku a ona tak vlastně tímto řízením disponuje (toto je ostatně 
výslovně uvedeno i v důvodové zprávě k tomuto připomínkovanému 
zákonu – k čl. I. bodu 17). Jestliže se tedy řízení dle ust. § 79 odst. 5 
zahajuje bez souhlasu takové osoby, osoba tímto řízením tedy nijak 
nedisponuje, není zde důvod, aby jí náležena ona vybraná procesní 
práva 

Z § 71 věty první se vypustí slova 
„potřebných ke zpětvzetí souhlasu“.  
 
Pokud osoba nemusí ze zákona dávat 
souhlas se zahájením řízení (§ 79 odst. 5), 
přichází o procesní práva s tímto souhlasem 
přímo spjatá (§ 71). Proto se tato nerovnost 
odstraňuje tím, že se stanoví, že i když 
osoba souhlas ze zákona nedává, pak 
požívá stejná procesní práva, jako 
v případě, kdy by byla povinna souhlas dát. 
 
Navrhovaná úprava se týká zejména oběti 
domácího násilí. Tato osoba třeba 
i nedobrovolně podstupuje řízení 
o přestupku, nemá však stejné procesní 
postavení, které by měla v řízení o tomtéž 
přestupku, pokud by k domácímu násilí 
došlo bez toho, že by došlo též k vykázání.  
 
Daná procesní práva neslouží jen 
k dispozici s procesem, ale i k možnosti 
podílet se na dokazování, prokazování 
skutku a i určité kontrole postupu správního 
orgánu.  
 
Jedná se o plnění úkolu č. 14 obsaženého 
v Aktualizaci Akčního plánu prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí 
na léta 2015 – 2018.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
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vypořádání.  
 

39.  Kraj Jihomoravský Čl. I, bod 8 (§ 72a) 
– „Vyžaduje-li to ochrana soukromí nebo bezpečnosti osob … jsou 
z nahlížení do spisu vyloučeny části spisu obsahující údaje o jejich 
místě trvalého pobytu, popřípadě bydlišti, doručovací adrese, …“. 
Uvedené ustanovení hovoří o vyloučení z nahlížení části spisu 
obsahující určité údaje. Správní orgán však musí postupovat 
i v souladu se správním řádem, když účastníky řízení musí 
v rozhodnutí označit údaji dle ust. § 68 a § 18 odst. 2 správního řádu. 
Vyloučení těch údajů, které označují účastníky řízení, tedy není 
odůvodněné. 

Akceptováno jinak  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

40.  Kraj Jihomoravský Čl. I, bod 13 (§ 75) 
Povinnost správních orgánů „informovat orgán sociálně-právní 
ochrany dětí o všech podstatných skutečnostech, které zjistil“ je 
stanovena velmi široce až vágně. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jde o promítnutí zásady vzájemné 
spolupráce správních orgánů. Podstatnými 
skutečnostmi jsou jakékoliv skutečnosti, 
které by mohly mít podle uvážení správního 
orgánu význam pro další činnost orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí. Správní orgán 
vyrozumí orgán sociálně-právní ochrany 
dětí bez zbytečného odkladu poté, co se 
o těchto skutečnostech dozví. Orgán 
sociálně-právní ochrany dětí po získání 
prvotních informací může využívat svá 
oprávnění podle zákona o sociálně právní 
ochraně dětí a případně si pro tyto účely 
vyžádat další informace.   
 
Bude doplněna důvodová zpráva.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
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vypořádání.  
 

41.  Kraj Jihomoravský Čl. I, bod 17 (§ 76) 
Navrhujeme, aby se usnesení o odložení věci dle § 76 odst. 4 zákona 
pouze poznamenávalo do spisu. 
Máme za to, že z důvodové zprávy k původnímu znění zákona 
nevyplývá, že by bylo úmyslem zákonodárce, aby se tato usnesení 
oznamovala, pokud by to jeho úmyslem bylo, stanovil by to 
výslovně. V případě odložení řízení zde není žádný účastník řízení, 
jemuž by svědčilo podávat právo odvolání, a fáze před zahájením 
řízení by měla být prosta formalismů. Navíc ani v řízení o přestupku 
osobě přímo postižené spácháním přestupku nepřísluší právo se 
odvolat. 

Akceptováno 
 
Bude upraveno, že usnesení se pouze 
poznamená do spisu a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku se o něm 
vhodným způsobem vyrozumí. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

42.  Kraj Jihomoravský Čl. I bod 19 (§ 80a) 
– „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.“ 
V důvodové zprávě k novele (str. 17) je sice popsáno, jakým 
způsobem by tak měl správní orgán učinit, máme však za to, že tato 
zákonem uložená povinnost je zejména pro malé obce fakticky 
nesplnitelná. 
 

Akceptováno jinak  
 
Ustanovení bude vypuštěno.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 
 

43.  Kraj Jihomoravský Čl. I bod 20 (§ 82) 
– „Výslech svědka, který je osobou mladší 18 let, lze provést jen 
v nezbytných případech…“. 
Doplnění tohoto ustanovení se jeví jako vhodné, zvláště v případech 
přestupků proti občanskému soužití – řešení různých sporů mezi 
rodiči, kteří chtějí, aby dítě „vypovídalo proti jednomu z nich“. 
Domníváme se však, že by bylo vhodnější, aby byl věk těchto osob 
snížen na hranici 15 let, neboť v tomto věku mají dospívající již řadu 
práv i povinností, které vyplývají i např. z občanského zákoníku či 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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trestního zákoníku, a vývoj mladistvých nebude podáním výpovědi 
v přestupkových věcech ohrožen. 
 

44.  Kraj Jihomoravský K § 95 
Navrhujeme do zákona znovuzavést obdobu § 79 odst. 2 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích („Povinnost nahradit náklady řízení 
nelze uložit v blokovém řízení (§ 84) ani v řízení příkazním (§ 87).“), 
tak aby bylo zákonem výslovně stanoveno, že při ukládání pokuty 
příkazem na místě nelze náklady řízení uložit (nebo že je nelze uložit, 
je-li vydáním příkazu na místě prvním úkonem v řízení). 
Tato úprava by byla vhodná z důvodu právní jistoty účastníků řízení, 
aby bylo postaveno na jisto, že v těchto případech se náklady řízení 
neukládají (a nebudou např. uloženy samostatným rozhodnutím 
s odkazem na § 79 odst. 2 správního řádu). 
 

Akceptováno 
 
Návrh úpravy: 
Povinnost nahradit náklady řízení paušální 
částkou správní orgán neuloží, bylo-li 
o přestupku rozhodnuto příkazem na místě. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 
 

45.  Kraj Jihomoravský K § 105 
Navrhujeme doplnit do druhé věty § 105 slova „stanovenou 
obecnímu úřadu § 60 odst. 2“ takto: „Obec může veřejnoprávní 
smlouvou přenášet pouze veškerou příslušnost k projednávání 
přestupků stanovenou obecnímu úřadu § 60 odst. 2.“. 
Jak vyplývá z výkladů Ministerstva vnitra (viz stanovisko OLG 
ze dne 26.07.2017, rovněž viz zápis z konzultačního dne OVS 
z 05.09.2018), platí, že i v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o přenesení výkonu přenesené působnosti i strážník obecní policie 
obce, jež svou příslušnost k projednání přestupků přenesla na jinou 
obce, může vydat příkaz na místě (a tedy projednávat přestupky). 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Danou úpravu požadujeme za nadbytečnou, 
neboť již byla dostatečně vyřešena 
výkladem. Je nutno vzít v potaz, že v tomto 
případě má přednost speciální úprava podle 
zákona o obecní policii, který umožňuje 
strážníkům obecní policie ukládat pokutu 
příkazem na místě bez ohledu na případnou 
veřejnoprávní smlouvu o přenosu 
příslušnosti k projednávání přestupků podle 
zákona č. 250/2016 Sb., který je v tomto 
smyslu obecnou právní úpravou vůči 
zákonu o obecní policii. Navrhované 
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doplnění by se nadto nedotýkalo přestupků 
upravených ve zvláštních zákonech. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 
 

46.  Kraj Jihomoravský K § 112 
Navrhujeme v § 112 odst. 9 nahradit poslední větu textem: „Po této 
době může činnost oprávněné úřední osoby vykonávat také úřední 
osoba, která nejméně 10 let projednávala přestupky a rozhodovala 
o nich.“ 
Věková hranice 50 let nemá opodstatnění. Pokud se má za to, že 
úřední osoba starší 50 let s 10letou praxí je dostatečně odborně 
způsobilá a nemusí tedy prokazovat odbornou způsobilost zkouškou, 
musí stejné pravidlo platit i pro osobu mladší. Ustanovení zbytečně 
zakládá umělou nerovnost úředních osob. 
 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

47.  Kraj Jihomoravský Postoupení věci z důvodu vhodnosti 
Navrhujeme do zákona znovuzavést obdobu § 55 odst. 3 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích („Místně příslušný správní orgán může 
k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu 
postoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně 
příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel 
zdržuje nebo pracuje.“). 
Tato úpravy se v minulosti již osvědčila a je pro správní orgány 
praktickou. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. Nepovažujeme přitom za vhodné 
znovu otvírat otázku, která byla řešena již 
při přijímání zákona č. 250/2016 Sb., 
respektive zákona č. 183/2017 Sb., a jejíž 
výklad se ustálil přijetím zmíněného závěru 
poradního sboru. 
 
Zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich a zákona o některých 
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přestupcích, došlo k novelizaci správního 
řádu, včetně ustanovení § 131 odst. 5. 
Touto novelizací došlo k nahrazení slova 
„žadatel“ ve větě třetí výše uvedeného 
ustanovení slovy „účastník uvedený v § 27 
odst. 1“. Záměrem bylo především 
přesunout § 55 odst. 3 předchozí právní 
úpravy v zákoně č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, do správního řádu jako 
obecné právní úpravy. Doplnění ustanovení 
do zákona č. 250/2016 Sb. proto 
nepovažujeme ze systémového hlediska 
za žádoucí – navíc ani podle předchozí 
právní úpravy v zákoně č. 200/1990 Sb. 
nebylo jednoznačné, že postoupení 
z důvodu vhodnosti bylo možno činit též 
před zahájením řízení. I s přihlédnutím 
k argumentům uvedeným v závěrech 
poradního sboru se lze domnívat, že 
k postoupení věci z důvodu vhodnosti před 
zahájením řízení nemělo docházet ani před 
1. 7. 2017. Proto lze říci, že úprava 
navrhovaná připomínkovým místem, která 
je obdobná jako úprava v zákoně 
č. 200/1990 Sb., výkladové problémy 
nevyřeší, ale naopak spíše vyvolá.  
 
I z hlediska procesní ekonomie se navíc 
nejeví jako racionální věc postupovat věc 
z důvodu vhodnosti, má-li následně dojít 
k vydání usnesení o odložení věci. 
Popisovaná praxe, kdy dochází 
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k formálnímu zahájení řízení, aby věc 
mohla být postoupena, rovněž není 
v souladu se zákonem.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

48.  Kraj Jihomoravský Zmocněnec 
Navrhujeme, aby do hlavy IV. zákona týkající se účastníků řízení, 
zahrnuto nové ustanovení, které by omezilo opětovné zastupování 
účastníků řízení týmž obecným zmocněncem, tak jako je to upraveno 
v jiných procesních předpisech, kupříkladu v soudním řádu správním 
či občanském soudním řádu.  
Nové ustanovení by mohlo znít: „V řízení o přestupku správní orgán 
nepřipustí zastoupení obecným zmocněncem, pokud obecný 
zmocněnec zastupuje v různých věcech opětovně.“ 
Tato možnost směřuje proti v poslední době čím dál tím více se 
rozmáhající činnosti různých firem, které nabízejí pachatelům 
přestupků své služby, jejichž cílem je „zbavit je povinnosti zaplatit 
pokutu“. Nutno podotknout, že se nejedná o advokáty, a jejich 
činnost je tedy v rozporu se zákonem o advokacii, nicméně podle 
současné právní úpravy se taková osoba sice dopouští neoprávněného 
podnikání, avšak správní orgán nemá možnost ji vyloučit 
ze zastoupení v konkrétním řízení. Bylo by z tohoto důvodu vhodné 
tuto možnost zavést i v řízení před správními orgány, neboť činnost 
těchto nelegálních zmocněnců spočívá zejména v záměrném 
způsobování průtahů řízení a dalším komplikování činnosti správních 
orgánů, což tato správní řízení finančně prodražuje a správní orgány 
neúměrně zatěžuje. Ostatně o obstrukčních praktikách těchto 
společností se ve své judikatuře též hojně zmiňuje i Nejvyšší správní 
soud. 
 

Akceptováno jinak 
 
Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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49.  Kraj Jihomoravský Zákon o Rejstříku trestů 

Dáváme ke zvážení zavést možnost vydat výpis z evidence přestupků 
nejen pro orgány veřejné moci, ale i pro fyzické osoby, právnické 
osoby a fyzické osoby podnikající. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Vydávání opisu z evidence přestupků 
a výpisů z Rejstříku trestů upravuje zákon 
o Rejstříku trestů, který je v gesci 
Ministerstva spravedlnosti. Cílem evidence 
přestupků je zpřísněný postih recidivy 
u vybraných druhů přestupků a ověřování 
spolehlivosti podle některých zvláštních 
zákonů (zbraně, apod.). Opis z evidence 
přestupků tedy slouží primárně potřebám 
orgánů veřejné moci. Fyzická osoba však 
může o opis požádat již dnes na základě 
čl. 15 odst. 1 nařízení GDPR. Případné 
změny ve stávající právní úpravě by bylo 
možno řešit až v rámci novely zákona 
o Rejstříku trestů, nikoliv v rámci této 
novely.   
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

50.  Kraj Karlovarský Čl. I, bod 8 (§ 72) 
Zásadní připomínka: 
V návrhu zákona je nové ustanovení § 72a Ochrana osob 
vystupujících v řízení, kde odst. 1 zní „Vyžaduje-li to ochrana 
soukromí nebo bezpečnosti osob vystupujících v řízení o přestupku, 
jsou z nahlížení do spisu vyloučeny části spisu obsahující údaje           

Akceptováno jinak  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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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.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení je dle našeho názoru nepřesně formulováno, 
kdy může v praxi vzniknout řada nejasností a pochybností, např. co je 
považováno za „ochranu soukromí nebo bezpečnost osob“. Vždy 
bude záležet na uvážení správního orgánu, které může být, jak je 
uvedeno v důvodové zprávě nesprávné, což bude považováno 
za nesprávný úřední postup!? A to tedy se všemi právnímu důsledky, 
tedy případnou náhradou škody. 
 
Dále není zřejmé, jakým způsobem, jakou formou mají být části spisu 
vyloučeny. Správní orgán bude mít k dispozici tedy v podstatě spisy 
dva?! 
 
V důvodové zprávě je k čl. I bodu 8 (str. 13) uvedeno, že navrhované 
ustanovení zajišťuje ochranu soukromí a bezpečnosti osob 
vystupujících v řízení o přestupku v návaznosti na úpravu zákona 
o obětech trestných činů a trestního řádu, a to tak, aby do těch částí 
spisu obsahujících osobní údaje osob vystupujících v řízení (tj. osob 
přímo postižených spácháním přestupku, poškozeného, svědka, 
zákonného zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce) nemohl nahlížet 
podezřelý (obviněný), pokud to vyžaduje ochrana soukromí nebo 
bezpečnosti osob vystupujících v řízení. Správní orgán tedy zpravidla 
na podnět uvedených osob z úřední povinnosti posoudí, zda 
vyloučení částí spisu z nahlížení bude odůvodněno ochranou jejich 
soukromí nebo bezpečnosti (pokud by správní orgán dospěl k závěru, 
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že vyloučení částí spisu z nahlížení odůvodněno není, ač tomu tak 
ve skutečnosti bylo, jednalo by se o nesprávný úřední postup).  
Toto ustanovení reflektuje potřebu chránit účastníky řízení zejména    
v osobních a majetkových vztazích, v případech partnerského nebo 
mezigeneračního násilí (viz důvodová zpráva). V textu návrhu 
zákona však není uvedeno, že správní orgán tak učiní na základě 
podnětu těchto osob.  
Vzhledem k tomu, že zákon upravuje skutkové podstaty přestupků 
ve více než 250 zákonech (důvodová zpráva str. 20), správní orgán 
ve většině případů nebude schopen posoudit, zda v daném případě 
vyloučit části spisu obsahující údaje o osobách vystupujících v řízení 
o přestupku či nikoliv. V textu návrhu je pouze uvedeno cit. 
„Vyžaduje-li to ochrana soukromí nebo bezpečnosti osob…“.  
Je také třeba si uvědomit, že v případě přestupků, kde se řeší osobní 
či majetkové vztahy, partnerská násilí, je návrh vyloučit části spisu na 
místě, ale v případě přestupků např. na úseku stavebního zákona, kde 
jsou řešeny často napjaté sousedské spory, na které tento zákon a tedy 
i tato nová právní úprava také dopadá, může tento institut být 
zneužíván a dokonce by mohl vést až k šikanóznímu jednání. Správní 
orgán, resp. na konkrétním případu stavební úřad, tak bude muset 
vypořádávat námitky účastníků řízení, osob zúčastněných na řízení, 
zda jsou oprávněné, zda může být v daném případě ohroženo 
soukromí či bezpečnost osob. Ve své podstatě tak může docházet 
k dalšímu, neúměrnému prodlužování řízení, ke kterému často zcela 
účelově ve stavebních řízeních dochází.  
Jak bylo již uvedeno, bude zcela na zvážení správního orgánu, jak 
toto vyhodnotí. Správní orgán nemá ani kompetence, ani možnost 
učinit si dle svého správního uvážení závěr, že je na místě vyloučit 
z nahlížení části spisu obsahující údaje osob vystupujících v řízení. 
Pokud by však správní orgán nesprávně posoudil vyloučení částí 
spisu z nahlížení, jednalo by se o nesprávný úřední postup.  
Dále není specifikováno, jakým způsobem by tyto části správní orgán 
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z nahlížení vyloučil, zda by pouze anonymizoval jednotlivé části 
nebo úplně vyloučil z nahlížení. 
Návrh nového znění: 
Navrhujeme stávající návrh znění ustanovení upravit či doplnit. 
 
Z důvodu, že důvodová zpráva hovoří výslovně o podnětu osob, 
navrhujeme toto doplnit přímo do textu zákona, např. § 72a odst.           
1 nahradit zněním: 
 
(1) Vyžaduje-li to ochrana soukromí nebo bezpečnosti osob 
vystupujících v řízení o přestupku, správní orgán na jejich podnět 
vyloučí z nahlížení do spisu 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 

51.  Kraj Karlovarský Čl. I, bod 19 (§ 80a) 
Zásadní připomínka: 
Vypuštění nového § 80a, který včetně nadpisu zní: 
„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“.  
 
Odůvodnění: 
Přestože vnímáme důležitost zajištění bezpečnosti v přestupkovém 
řízení v souvislosti s ochranou osoby přímo postižené spácháním 
přestupku, svědka a poškozeného v přestupkovém řízení, je výše 
uvedené ustanovení v praxi obcí a měst nerealizovatelné. 

Akceptováno jinak  
 
Ustanovení bude vypuštěno.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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Zdůrazňuje se zde právo osoby přímo postižené spácháním 
přestupku, svědka a poškozeného na přijetí vhodných 
(prostorových, organizačních nebo bezpečnostních opatření) při 
ústním jednání nebo jiném úkonu (např. výslechu), které by měly 
zajistit jejich bezpečnost v přestupkovém řízení. Naproti tomu 
stojí skutečnost, že oprávněným úředním osobám, jež řízení 
vedou, nikdy nebyl přiznán ani zvláštní příplatek (rizikový 
příplatek) podle pracovněprávních předpisů 1, tak, jak je to 
obvyklé v oblasti trestního práva, kam bezesporu správní trestání 
podle ustálené judikatury také patří (viz důvodová zpráva – 
obecná část bod 2).  
 
Budova úřadu nemá k dispozici speciální prostory k možnosti jejich 
využití pro účely uvedené v navrhovaném ustanovení a popsané 
v důvodové zprávě čl. I k bodu 19.  
 
Přestupky řeší jeden úředník (oprávněná úřední osoba) v kanceláři, 
ve které účastníci řízení i svědci sedí vedle sebe. K zabezpečení 
jiných vhodných prostor či bezpečnostních opatření, nebo rozložení 
jednání do více dnů, by bylo nezbytné zajištění financí (buď 
na stavební úpravy, nebo na ostrahu, nebo na zvýšení počtu 
úředníků). Jestliže bude toto navrhované ustanovení do zákona 
vloženo, pak jistě bude mít dopad na veřejné rozpočty územně 
samosprávných celků a není tedy pravdivé tvrzení, uvedené v obecné 
části důvodové zprávy bod 5. 

52.  Kraj Karlovarský Čl. I, body 27 a 28 (§ 111) 
Zásadní připomínka: 
Odůvodnění: 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno 
 

 
1  Nařízení Vlády České republiky č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
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Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ukládá splnit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti do 12 měsíců od 
začátku výkonu správních úkonů v řízení osobám, které jsou kromě 
toho již dnes povinny získat zvláštní odbornou způsobilost k 
projednávání přestupků v termínu do 18 měsíců podle zákona            
č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků. Každá 
oprávněná úřední osoba tedy bude muset absolvovat v překrývajícím 
se období dvě časově a obsahově náročné přípravy ke zkouškám            
a splnit dvě zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Pro úplnost 
konstatujeme, že v případech, kdy úředník projednává přestupky na 
více úsecích veřejné správy, je povinen získat další zvláštní odbornou 
způsobilost (tzv. zvláštní část) podle dané veřejnosprávní oblasti. 
Tyto podmínky jsou vedle finančního ohodnocení dalším negativním 
faktorem při výběru nových zaměstnanců (zájem uchazečů velmi 
klesá), resp. při udržení těch stávajících. Zároveň dochází k další 
finanční zátěži úřadů, spojené s úhradou nových zkoušek. 
Navrhujeme proto, aby zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
neprokazovali ti úředníci, kteří ji prokáží zkouškou odborné 
způsobilosti k projednávání přestupků podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územně samosprávných celků. 
 
V souvislosti s tím navrhujeme sjednocení termínu obou druhů 
zkoušek odborné způsobilosti na 18 měsíců. Tím není dotčena 
možnost zahrnout náplň zvláštní odborné způsobilosti podle zákona   
č. 250/2016 Sb. do obecné části zvláštní odborné způsobilosti podle 
zákona č. 312/2002 Sb. s cílem, aby každá oprávněná úřední osoba 
projednávající přestupky vykonala namísto současných dvou pouze 
jednu zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. 
 
Návrh nového znění: 
§ 111 

Přechodné období bude prodlouženo 
na 18 měsíců.  
 
Ohledně uznávání rovnocennosti zkoušek:  
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny 
na přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
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(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 nebo neprokázal odbornou způsobilost v řízení 
zkouškou provedenou podle jiného zvláštního předpisu; 
zajištěním zkoušky může Ministerstvo vnitra pověřit jím zřízenou 
státní příspěvkovou organizaci. 
 
(2) Oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky podle odstavce       
1 nejpozději do 18 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony 
správního orgánu v řízení. 

požadavek vysokoškolského vzdělání. 
Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku 
na kvalifikaci, kterým je zkouška podle 
zákona č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 
Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
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rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

53.  Kraj Karlovarský Postoupení z důvodu vhodnosti 
Zásadní připomínka: 
za § 62, případně na jiné vhodné místo ve stávajícím zákoně, 
vložit nový paragraf, např. § 62a 
 
Odůvodnění: 
Na základě ustáleného právního výkladu § 131 odst. 5 věty první 
a druhé správního řádu může příslušný správní orgán věc postoupit 
z důvodu vhodnosti se souhlasem správního orgánu, jemuž má být 
věc postoupena, až po zahájení řízení – viz Závěr č. 158 poradního 
sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 
24.11.2017  a jeho dodatek ze dne 20.4.2018. 
 
V některých případech mladistvého pachatele přestupku dochází 
k jeho znevýhodnění tím, že místně příslušný správní orgán je nucen 
zahájit řízení jenom proto, aby mohl projednání přestupku postoupit 
do místa bydliště. V řízení se však ukládá, v případě uznání na vinu, 
také povinnost uhradit náklady řízení. 
 
Zejména v případech přestupků proti veřejnému pořádku, jsou 
pachatelé (z různých částí republiky) v podstatě hromadně 
oznamováni pro přestupky spáchané při konání technopárty, 
demonstrací, sportovních a kulturních akcích, kde je 
zabezpečován veřejný pořádek orgány Policie ČR. V případě 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
Nepovažujeme přitom za vhodné znovu 
otvírat otázku, která byla řešena již při 
přijímání zákona č. 250/2016 Sb., 
respektive zákona č. 183/2017 Sb., a jejíž 
výklad se ustálil přijetím zmíněného závěru 
poradního sboru. 
 
Ani z hlediska procesní ekonomie se navíc 
nejeví jako racionální věc postupovat 
z důvodu vhodnosti, má-li následně dojít 
k vydání usnesení o odložení věci. 
Popisovaná praxe, kdy dochází 
k formálnímu zahájení řízení, aby věc 
mohla být postoupena, rovněž není 
v souladu se zákonem. Nadto správní orgán 
v místě utkání je blíže spáchání skutku, 
a proto má možnost efektivněji prověřit, 
zda jsou dány skutečnosti pro zahájení 
řízení. 
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narušení veřejného pořádku, jsou osoby narušující veřejný 
pořádek oznámeny správnímu orgánu, v jehož působnosti 
ke spáchání skutku došlo. V souvislosti i s nově navrhovanou 
úpravou bude těchto případů více (Část druhá - Změna zákona 
o některých přestupcích, Čl. III bod 2). 
 
Jedná-li se o mladistvé pachatele, nesmí místně příslušný správní 
orgán využít institut příkazu (§ 90 odst. 2 písm. c). Teoreticky může 
místně příslušný správní orgán projednat mladistvého pachatele 
přestupku uložením pokuty příkazem na místě (§ 91). Fakticky však 
15-letý pachatel nepojede z Brna do Karlových Varů, kde se na 
hokejovém zápase dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, 
kvůli uložení pokuty příkazem na místě. Místně příslušnému 
správnímu orgánu nezbývá, než v podstatě formálně zahájit řízení 
jenom proto, aby mohlo dojít k postoupení věci do místa bydliště. 
Jenže jakmile je zahájeno řízení, musí být rozhodováno také 
o uložení nákladů řízení, přičemž od jejich uložení nelze zcela upustit 
– TÍMTO POSTUPEM JE MLADISTVÝ PACHATEL 
ZNEVÝHODNĚN. 
 
Návrh nového znění: 
„§ 62a - Změna příslušnosti 
Jedná-li se o mladistvého pachatele, může místně příslušný správní 
orgán k usnadnění projednání přestupku, postoupit oznámení 
přestupku jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož 
územním obvodu, je mladistvý přihlášen k trvalému pobytu, 
popřípadě se v tomto územním obvodu mladistvý zdržuje.“ 

Pokud jde o nemožnost rozhodnout 
příkazem na místě, správní orgán může 
využít příkazu jako prvního úkonu v řízení, 
tj. bez dostavení se mladistvého k podpisu 
příkazového bloku. Ani v tomto případě se 
neukládají náklady řízení. 
 
Navrhované ustanovení je navíc vázáno 
pouze na mladistvého, a i proto ho 
pokládáme za nekoncepční.  
 
Viz vypořádání připomínky č. 145. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

54.  Královéhradecký 
kraj 

Čl. I bod 8 (§ 72a) 
Navrhuje se upravit možnost vyloučit celé části spisu obsahující 
citlivé osobní údaje osob vystupujících v řízení (poškozený, svědek 
apod.). O vyloučení částí spisu se učiní záznam do spisu. Předmětem 
vyloučení nejsou samotné údaje, nýbrž jednotlivé dokumenty 

Akceptováno jinak  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 1 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
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založené ve spise, které takové údaje obsahují. Za vhodnější 
považujeme upravit tuto problematiku tak, jak je upravena v § 16 
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších 
předpisů.  Návrh počítá s vyloučením celých částí spisu, což jsou 
pravidelně listiny zachycující výsledky dokazování (protokol 
o ústním jednání), podklady pro rozhodnutí vč. úředních záznamů 
o podání vysvětlení, přijatá oznámení o přestupcích atd. Naproti tomu 
v trestním řízení jsou obviněnému znepřístupněny pouze samotné 
údaje (zpravidla tak, že jsou v listinách začerněny, anebo nahrazeny 
pseudonymem). Při srovnání navrhované úpravy s textem § 16 
zákona o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, je 
zřejmé, že dopad navrhované novely ZOP do práva na obhajobu bude 
citelnější než v případě ochrany obětí trestných činů. Jak má 
obviněný realizovat právo na obhajobu, resp. volit taktiku obhajoby, 
když s ohledem na ochranu soukromí osoby vystupující v řízení, jejíž 
osobní údaje mohou být na podstatné části listin ve spise, dostane 
k nahlédnutí poloprázdný spis? Jak se má rozhodnout, kterým 
směrem vést obhajobu, které důkazy navrhnout, které zpochybnit, 
jaké otázky klást svědkům? Novela počítá s tím, že vyloučeny 
nebudou ty části spisu, které jsou nezbytné pro řádné uplatnění práva 
na obhajobu. V praxi bude nepochybně docházet k rozporům ohledně 
toho, která listina je pro obhajobu obviněného nezbytná, co je ještě 
řádná obhajoba a co pouhá zvědavost obviněného. Podstatné však je, 
že z neúplného spisu obviněný není s to rozpoznat, že pro svou 
obhajobu potřebuje znát obsah vyloučené části spisu, tedy ani správní 
orgán o zpřístupnění vyloučeného dokumentu nepožádá. Pro 
zamýšlený účel ochrany osob vystupujících v řízení považujeme za 
vhodnější využít řešení zvolené v § 16 zákona o obětech trestných 
činů, tedy údaje dotčených osob (včetně informací, podle kterých ji 
lze ztotožnit) se vedou odděleně. Inspirativní je též ustanovení § 65 
odst. 6 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Na 

vypořádání.  
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ochranu osob vystupujících v řízení se myslí již při vyhotovování 
protokolu, kdy se údaje do protokolu vůbec neuvádějí, nýbrž se 
vedou odděleně. Pak není problém protokol obviněnému zpřístupnit 
k nahlédnutí. Není důvod, aby obviněný z přestupku měl nižší 
komfort obhajoby oproti obviněnému z trestného činu. 
 
 

55.  Královéhradecký 
kraj 

Čl. I, bod 17 (§ 76) 
Nesouhlasíme s navrhovaným doplněním textu, neboť jsme toho 
názoru, že oznamování usnesení o odložení věci z důvodu podle § 76 
odst. 4 ZOP osobě přímo postižené spácháním přestupku je, 
vzhledem k tomu, že osoba přímo postižená spácháním přestupku je 
o právních důsledcích nepodání souhlasu v určené lhůtě poučována 
již při poučení o právu podle § 76 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů (dále ZOP), nadbytečné. Pro odložení z důvodu podle § 76 
odst. 4 ZOP je dostačující forma usnesení poznamenaného do spisu 
a následné vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku 
a podezřelého, pokud vůči němu správní orgán učinil úkon před 
zahájením řízení. Nadto nepovažujeme za logické, aby osoba přímo 
postižená spácháním přestupku v této fázi měla právo podávat 
odvolání, když takové právo nemá ani po zahájení řízení.  

 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme v § 76 odst. 4 ZOP doplnit 
za slovo „usnesením“ text „které se poznamená do spisu,“. 
 

Akceptováno 
 
Bude upraveno, že usnesení se pouze 
poznamená do spisu a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku se o něm 
vhodným způsobem vyrozumí 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

56.  Královéhradecký 
kraj 

K § 86 
Byť návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti  za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony v tomto ohledu mlčí, navrhujeme 
vzhledem k praktickým problémům v případě vedení společného 
řízení, zvážit, zda se v případech, kdy usnesení o zastavení řízení je 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona, která má být převážně technického 
charakteru a má reagovat na nejpalčivější 
problémy praxe. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VEUL)



 54  

meritorní povahy (tj. z důvodů uvedených v § 86 odst. 1 písm. a), b), 
c), g), h) a l) ZOP), nevrátit k formě rozhodnutí, což by správnímu 
orgánu umožnilo vydat jedno rozhodnutí s několika výroky.  
 

 
Koncepce, kterou navrhuje připomínkové 
místo, byla podrobně diskutována při 
přípravě nového zákona, a nakonec bylo 
zvoleno jiné řešení. Neshledáváme 
dostatečné důvody pro znovuotevření této 
otázky. Předmětem řízení o přestupku je 
rozhodování o vině a správním trestu. 
V řízení o přestupku se nevydává 
rozhodnutí o nevině obviněného. V případě, 
kdy správní orgán nemá dostatek podkladů 
pro prokázání viny, proto dochází 
k zastavení řízení. Tomu odpovídá forma 
usnesení (viz § 66 správního řádu). 
Takovému pojetí nebrání skutečnost, že 
v některých případech zastavení řízení 
zakládá překážku věci pravomocně 
rozhodnuté, neboť i usnesení, které se 
oznamuje, nabývá právní moci a je pro 
ostatní správní orgány závazné (§ 76 odst. 3 
správního řádu). Zákon č. 250/2016 Sb. 
proto rozlišuje zastavení řízení usnesením, 
které se pouze poznamená do spisu 
(a nezakládá překážku věci pravomocně 
rozhodnuté), a usnesením, které se 
účastníkům oznamuje (a zakládá překážku 
věci pravomocně rozhodnuté).  
Jediným důvodem, proč připomínkové 
místo požaduje navrácení formy rozhodnutí 
je údajné zjednodušení rozhodování 
v případech, kdy je ve společném řízení 
rozhodováno v části o vině obviněného 
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a v části je řízení zastaveno. Připomínkové 
místo se domnívá, že v těchto případech je 
procesně složité kombinovat rozhodnutí 
(o vině a správním trestu) a usnesení 
(o zastavení řízení). Správní řád však 
nebrání tomu, aby ve společném řízení bylo 
vydáno jedno rozhodnutí s více výroky, 
z nichž jedním výrokem bude rozhodnuto 
o vině a správním trestu a druhým výrokem 
o zastavení řízení v části, v níž nebyla vina 
prokázána. Použití vyšší formy pro 
zastavení řízení v tomto případě bude 
odůvodněno vedením společného řízení. 
V takovém případě je pouze třeba rozlišit 
poučení o opravných prostředcích ve vztahu 
k jednotlivým výrokům, neboť použití vyšší 
formy rozhodnutí nemůže vést k tomu, že 
účastník získá právo na odvolání, které by 
jinak neměl (pokud by bylo řízení v části 
zastaveno usnesením poznamenaným 
do spisu). I v jiných typech řízení přitom 
může dojít k situaci, kdy je v části řízení 
vydáno meritorní rozhodnutí a ve zbytku je 
řízení zastaveno. Není tedy důvod, aby 
v řízení o přestupku platila odlišná úprava 
od obecné úpravy, která pro zastavení řízení 
vyhrazuje formu usnesení. Výše naznačený 
výklad potvrzuje též komentářová 
literatura: Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Zákon o některých přestupcích. Komentář. 
1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2017, 1153 s., 
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str. 776. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

57.  Královéhradecký 
kraj 

K § 112 odst. 9 
Byť návrh novely i v tomto ohledu mlčí, navrhujeme v § 112 odst. 9 
vypustit slova „starší 50 let“, neboť jsme přesvědčeni, že u správních 
orgánů působí velké množství zkušených úředních osob, které k 1. 1. 
2023 sice nedovrší věk 50 let, avšak mají i více než desetiletou praxi 
při projednávání a rozhodování přestupků, a pro správní orgány by 
byl problém najít za ně adekvátní náhradu. Podstatná je dle našeho 
názoru praxe, nikoliv věk.  
 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

58.  Královéhradecký 
kraj 

Navrhujeme za § 72 vložit nové ustanovení § 72a nepřipuštění 
zastoupení 
Návrh znění nového ustanovení: „Není-li zmocněnec, kterého si 
obviněný zvolil, advokátem nebo jinou osobou uvedenou ve 
zvláštním právním předpise upravujícím poskytování právních 
služeb2 a současně v pozici zmocněnce vystupuje před správními 
orgány opakovaně, rozhodne správní orgán o tom, že zastoupení 
nepřipustí. Správní orgán rozhodne usnesením, které se poznamená 
do spisu.“ 
 
Poskytování právních služeb (mezi které patří i zastupování 
v přestupkových věcech) mohou na území ČR legálně poskytovat 
pouze osoby uvedené v § 2 zákona o advokacii (tj. zejména advokáti 
a notáři). Přesto je praxe v oblasti správního trestání (zejména 
v agendě dopravních přestupků) taková, že dochází řadu let 
k rozsáhlému a závažnému porušování zákona            o advokacii 
tím, že tyto právní služby poskytují ve velkém rozsahu a dlouhodobě 

Akceptováno jinak 
 
Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

 
2 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zn. pozdějších předpisů 
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osoby, které vůbec nejsou osobami uvedenými v § 2 zákona 
o advokacii (tzv. obecní zmocněnci), případně osoby, které zneužívají 
právo (např. tzv. Motoristická vzájemná pojišťovna 
https://www.novinky.cz/domaci/465053-pojistovna-proti-pokutam-
chysta-novy-trik-na-urady-uz-se-o-ni-zajima-policie.html nebo 
https://g.cz/budvar-kocourek/#. Ač je tato letitá nezákonná praxe 
veřejně známá a ač je evidentní, že řada těchto osob dosáhla touto 
nelegální činností příjmů v řádech milionů Kč, není a nebyl tento stát 
schopen takové činnosti relativně malé skupiny osob čelit a to ať již 
v trestněprávní rovině věci (trestný čin neoprávněného podnikání) či 
v rovině postihu advokátů, kteří jednají v rozporu se zákonem     
o advokacii tím, že s těmito osobami spolupracují (jejich jména jsou 
také veřejně známa – viz např. https://g.cz/budvar-kocourek-mike/); 
konkrétně jde o porušení § 17 zákona  o advokacii ve spojení s čl. 11 
odst. 3) etického kodexu.  
Ač je tedy věcí správních orgánů, aby si se zneužitím práva 
spočívajícího v účelovém založení družstva poradily a pro zneužití 
práva takové zastoupení nepřipustili a ač je věcí České advokátní 
komory konečně řešit a postihnout advokáty, kteří jednají veřejně 
roky v rozporu se zákonem, je nezbytné přijmout úpravu, která 
zamezí tzv. obecným zmocněncům zastupovat opakovaně osoby 
ve správních řízeních. Tzv. vinklaření, které tyto osoby provozují 
s sebou nese i lži, falšování razítek lékařů apod., tedy činnosti, které 
by si osoba poskytující právní služby legálně (tj. dle zákona 
o advokacii) nesměla dovolit a pakliže by si je dovolila, měla by být 
z komory vyloučena.  
K omezení tohoto negativního jevu se proto navrhuje zapracovat do 
návrhu zákona právní úpravu týkající se zmocněnců, která je obdobná 
v § 27 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, aby správní orgán v případě obecného 
zmocněnce, který zastupuje (zjevně za úplatu) opakovaně, rozhodl          
o nepřipuštění zastoupení. Současně nepovažujeme za vhodné, aby 
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bylo navrhované pravidlo včleněno do správního řádu, kdy by 
dopadalo na veškerá správní řízení, neboť není jakéhokoli důvodu 
omezovat zastupování v nesporných agendách, resp. v agendách, 
jejichž předmětem není projednání přestupku. 
Jako forma rozhodnutí bylo zvoleno usnesení, které se poznamená 
do spisu. Toto lze totiž podle § 76 odst. 3 správního řádu v průběhu 
řízení podle potřeby změnit novým usnesením. Zákonnost usnesení, 
vč. jeho důvodů, lze pak přezkoumat v rámci posouzení odvolání 
proti meritornímu rozhodnutí nebo u soudu. Výslovné uvedené 
způsobu rozhodnutí se do návrhu zákona uvádí proto, že jde 
o procesní formu rozhodnutí, přičemž správní řád upravuje, že 
usnesením správní orgán rozhoduje v případech stanovených 
zákonem. 
 

59.  Kraj Vysočina Čl. I, body 16 až 18 (§ 76) 
Navrhuje se změnit pořadí odstavců 3 a 4, kdy dosavadní 
odstavec 4 by byl odstavcem 3 a v odstavci 4 by bylo upraveno 
společně pro odstavce 1, 2 a 3, že se usnesení o odložení věci podle 
těchto odstavců pouze poznamenává do spisu.  
Na konec ustanovení odstavce 4 se navrhuje doplnit větu 
ve znění: „Jestliže osoba přímo postižená spácháním přestupku 
vzala souhlas k zahájení řízení zpět, vyrozumí se o odložení věci též 
obviněný z přestupku.“ 
Forma usnesení poznamenaného do spisu je, dle našeho názoru, 
postačující, jelikož osoba přímo postižená spácháním přestupku 
projevem své vůle podává či nepodává souhlas se zahájením řízení 
o přestupku. Pokud ho nepodá je poučena o důsledcích – přestupek 
nebude projednán. Pokud je podaný souhlas vzat zpět, není ho již 
možné podat znovu. Pokud je vydáno usnesení o odložení dle § 76 
odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky, tj. z důvodu, že nebyl 
dán souhlas k zahájení či pokračování v řízení, a toto usnesení se 
oznamuje osobě přímo postižené spácháním přestupku s právem 

Akceptováno 
 
Bude upraveno, že usnesení se pouze 
poznamená do spisu a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku se o něm 
vhodným způsobem vyrozumí. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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podat proti němu odvolání, není nám zřejmé, proti čemu by se tato 
osoba měla de facto odvolávat. Mnohem vhodnější se nám jeví forma 
usnesení poznamenaného do spisu, jako v případě usnesení dle 
nynějších odst. 1 a 2 téhož ustanovení, s vyrozuměním osoby přímo 
postižené spácháním přestupku o odložení, popř. obviněného 
z přestupku v případě, pokud je podaný souhlas vzat zpět.   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

60.  Kraj Vysočina Čl. I, bod 28 (§ 11) 
Navrhujeme v § 111 odst. 2 nahradit slova „12 měsíců“ slovy „18 
měsíců“.  
Navržená délka období není předkladatelem jakkoliv zdůvodněna. 
Jsme toho názoru, že by navrhovaným stanovením přechodného 
období pouze na 12 měsíců vznikl nedůvodný rozdíl oproti § 21 
zákona č. 312/2002 Sb., který v odstavci druhém hovoří o 18 
měsících a na který se mimochodem předkladatel v důvodové zprávě 
odkazuje.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

61.  Kraj Vysočina K § 112 
Navrhujeme v § 112 odst. 9 větě druhé vypustit text „starší 50 let“ 
a doplnit za slovo „přestupky“ slova „nebo jiné správní delikty“. 
K podmínce věku uvádíme, že není absolutně zřejmé, proč by v 
případě desetileté praxe v řízení o přestupcích měla být 
zvýhodňována skupina osob starších 50 let. Podstatné by totiž měly 
být zkušenosti a praxe, nikoliv věk. Pokud oprávněná úřední osoba 
má v řízení o přestupcích praxi delší než 10 let, v některých 
případech se může jednat i o praxi 20 let a více, avšak tato osoba 
nedosáhne v době ukončení přechodných ustanovení věkový limit 50 
let, jeví se tato podmínka jako zcela absurdní. 
Dále se navrhuje v případě podmínky splněné správní praxe doplnění, 
aby bylo výslovně uvedeno, že se praxe týká nejen přestupků, ale i 
bývalých jiných správních deliktů. S ohledem na stávající znění § 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno 
 
Bude vypuštěna věková hranice 50 let.  
 
Ohledně jiných správních deliktů:  
Doplnění slov „nebo správní delikty“ 
považujeme za nadbytečné, neboť bylo 
opakovaně dovozeno výkladem, že do doby 
10 let „projednávání přestupků 
a rozhodování o nich“ spadá též 
projednávání tzv. dosavadních jiných 
správních deliktů, což plyne mimo jiné též 
z § 112 odst. 1 věty první zákona 
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112 odst. 9 totiž mohou vzniknout pochybnosti o tom, zda se uvedené 
vztahuje též na úředníka, který deset let projednával pouze jiné 
správní delikty a rozhodoval o nich (např. na úseku silniční dopravy) 
či nikoliv, což by bylo zcela nelogické.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

č. 250/2016 Sb. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

62.  Kraj Vysočina Zmocněnec 
Připomínka k Čl. I (nad rámec novely): 
Navrhujeme za § 72a vložit nové ustanovení § 72b, které zní: 

„§ 72b 
Není-li zmocněnec, kterého si obviněný zvolil, advokátem nebo 
jinou osobou uvedenou ve zvláštním právním předpise upravujícím 
poskytování právních služeb  a současně v pozici zmocněnce 
vystupuje před správními orgány opakovaně, rozhodne správní 
orgán o tom, že zastoupení nepřipustí. Správní orgán rozhodne 
usnesením, které se poznamená do spisu.“ 
Ustanovení bylo navrhováno již v rámci meziresortního 
připomínkového řízení předmětného zákona v roce 2014, kdy však 
návrh nebyl ze strany MV akceptován.  
Poskytování právních služeb (mezi které patří i zastupování 
v přestupkových věcech) mohou na území ČR legálně poskytovat 
pouze osoby uvedené v § 2 zákona o advokacii (tj. zejména advokáti 
a notáři). Přesto je praxe v oblasti správního trestání (zejména 
v agendě dopravních přestupků) taková, že dochází řadu let 
k rozsáhlému a závažnému porušování zákona o advokacii tím, že 
tyto právní služby poskytují ve velkém rozsahu a dlouhodobě osoby, 
které vůbec nejsou osobami uvedenými v § 2 zákona o advokacii 
(tzv. obecní zmocněnci), případně osoby, které zneužívají právo 
(např. tzv. Motoristická vzájemná pojišťovna 
https://www.novinky.cz/domaci/465053-pojistovna-proti-pokutam-
chysta-novy-trik-na-urady-uz-se-o-ni-zajima-policie.html nebo 
https://g.cz/budvar-kocourek/#. I když je tato letitá nezákonná praxe 

Akceptováno jinak 
 
Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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veřejně známá a řada těchto osob mohla dosáhnout touto nelegální 
činností vysokých příjmů, není a nebyl tento stát schopen takové 
činnosti relativně malé skupiny osob čelit, a to ať již v trestněprávní 
rovině věci (trestný čin neoprávněného podnikání) či v rovině postihu 
advokátů, kteří jednají v rozporu se zákonem o advokacii tím, že 
s těmito osobami spolupracují (jejich jména jsou také veřejně známa, 
viz např. https://g.cz/budvar-kocourek-mike/); konkrétně jde 
o porušení § 17 zákona o advokacii ve spojení s čl. 11 odst. 3 
etického kodexu.  
I přes to, že je věcí správních orgánů, aby si se zneužitím práva 
spočívajícího v účelovém založení družstva poradily a pro zneužití 
práva takové zastoupení nepřipustili a je též věcí České advokátní 
komory konečně řešit a postihnout advokáty, kteří jednají veřejně 
roky v rozporu se zákonem, je nezbytné přijmout úpravu, která 
zamezí tzv. obecným zmocněncům zastupovat opakovaně osoby 
řízeních o přestupku. Tzv. vinklaření, které tyto osoby provozují, 
s sebou nese i lži, falšování razítek lékařů apod., tedy činnosti, které 
by si osoba poskytující právní služby legálně (tj. dle zákona 
o advokacii) nesměla dovolit, a pakliže by si je dovolila, měla by být 
z komory vyloučena. 
Konstatoval lze též fakt, že tito obecní zmocněnci způsobují 
i následnou zahlcenost správních soudů, včetně Nejvyššího správního 
soudu, kde v oblasti přestupků většinu kasačních stížností podávají či 
podávali dva právní zástupci, spojení s těmito obecnými zmocněnci. 
Na tyto problémy soustavně upozorňujeme na různých úrovních, 
avšak dosud bez zjevného efektu. 
K omezení tohoto negativního jevu se proto navrhuje zapracovat 
do návrhu zákona právní úpravu týkající se zmocněnců, která je 
obdobná v § 27 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, aby správní orgán mohl u obecného 
zmocněnce, který zastupuje (zjevně za úplatu) opakovaně, 
rozhodnout o nepřipuštění zastoupení. 
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Jako forma rozhodnutí bylo zvoleno usnesení, které se poznamená 
do spisu. Toto lze totiž podle § 76 odst. 3 správního řádu v průběhu 
řízení podle potřeby změnit novým usnesením. Zákonnost usnesení, 
vč. jeho důvodů, lze pak přezkoumat v rámci posouzení odvolání 
proti meritornímu rozhodnutí nebo u soudu. Výslovné uvedené 
způsobu rozhodnutí se do návrhu zákona uvádí proto, že jde 
o procesní formu rozhodnutí, přičemž správní řád upravuje, že 
usnesením správní orgán rozhoduje v případech stanovených 
zákonem. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

63.  Kraj Vysočina Čl. III, bod 2 
Navrhujeme doplnit znění skutkové podstaty v § 5 odst. 1 
písm. k) zákona i na jiné organizované společenské a kulturní 
akce. 
V předkládaném znění se jeví aplikovatelnost tohoto ustanovení jako 
velice omezená, de facto pro radikální fanoušky jednoho či dvou 
sportovních klubů. Vhodnější by bylo znění aplikovatelné i na další 
organizované společenské a kulturní akce, kdy i zde může docházet 
z narušování veřejného pořádku. Z daného návrhu je zřejmé, že se 
týká pouze akcí monitorovaných Policií ČR (s ohledem 
na prokazování přestupkového jednání konkrétní osobě – viz 
doprovody průvodů fanoušků cestou na sportoviště). 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Aplikovatelnost navrhovaného ustanovení 
nelze podle našeho názoru považovat 
za „velice omezenou“. Problém 
nebezpečného používání pyrotechniky 
zaznamenáváme napříč sportovními kluby 
nejen ve fotbalovém, ale i hokejovém 
prostředí. U jiného typu akcí takový 
problém s organizovaným, masovým 
používáním pyrotechniky neevidujeme. 
Plošný zákaz by byl proto příliš razantním 
zásahem, u jiných akcí jde spíš o místní 
otázku řešitelnou obecně závaznou 
vyhláškou. Celorepublikovým problémem 
v praxi s významnými dopady na zdraví 
a majetek je používání pyrotechniky 
na sportovních akcích, které je proto nutno 
podrobit přestupkovému postihu.  
 
Navrhované doplnění proto nepovažujeme 
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za potřebné, navíc v tomto znění je dosti 
vágní a neurčité. Není totiž jasné, jakých 
konkrétních akcí by se mělo týkat.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

64.  Kraj Vysočina Čl. III, body 3 a 4 
Navrhujeme v § 5 odst. 3 písm. e) zákona zrušit spodní hranici 
pokuty, kterou lze za přestupek uložit. 
V žádném jiném ustanovení zákona o některých přestupcích není 
stanovena spodní hranice pokuty, kterou lze za daný přestupek uložit. 
Tomu odpovídá i návětí jednotlivých ustanovení, se kterými je nyní 
navrhované znění v rozporu. Je uvedeno, že za daný přestupek lze 
uložit pokutu v rozpětí od – do, avšak úvodní spojení „lze uložit“ 
znamená, že zákonodárce připouští možnost uložit i nižší formu 
správního trestu – napomenutí.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
Obdobně viz připomínka k Čl. III bodu 3.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Spodní hranice pokuty sleduje odrazující 
efekt pro pachatele závažného přestupku 
spočívajícího v používání pyrotechniky. 
Nižší spodní hranice, popřípadě žádná 
spodní hranice, by podle poznatků z praxe 
pachatele těchto přestupků dostatečně 
neodradila od jejich páchání. Nastavená 
spodní hranice sleduje kromě preventivní 
funkce též represivní funkci, neboť tyto 
přestupky mají závažné dopady na zdraví 
a majetek a existuje tak zvýšený zájem státu 
na potrestání jejich pachatelů. I vzhledem 
k vyšší závažnosti těchto přestupků se 
navrhuje je trestat již ve stadiu pokusu 
a rovněž zpřísněný postih jejich recidivy. 
 
Nadto lze využít institutu mimořádného 
snížení výměry pokuty (§ 44 zákona 
č. 250/2016 Sb.) a uložit pokutu ve výši 1/5 
dolní hranice stanovené zákonem. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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65.  Liberecký kraj K § 64 
V § 64 odst. 1 písm. b) navrhujeme vypustit slova „ , pokud 
o skutku nebylo rozhodnuto v prvním stupni“. 
 

(1) Správní orgán věc bezodkladně i v průběhu řízení předá 
a) orgánu činnému v trestním řízení, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo 
b) orgánu příslušnému podle jiného zákona k projednání skutku, 

který má znaky přestupku osoby uvedené v § 4 odst. 4 nebo 5, 
pokud o skutku nebylo rozhodnuto v prvním stupni. 

 
 
ZDŮVODNĚNÍ:  
 
Ust. § 4 odst. 6 ZOP stanoví – cit.: „(6) Není-li správnímu orgánu do 
vydání rozhodnutí o přestupku v prvním stupni známa skutečnost, že 
obviněný je osobou uvedenou v odstavci 5 písm. a) nebo b), jeho 
jednání se projedná jako přestupek podle tohoto zákona. Jestliže 
správní orgán po vydání rozhodnutí o přestupku v prvním stupni 
zjistí, že obviněný je osobou uvedenou v odstavci 5 písm. a) nebo b), 
vyrozumí o této skutečnosti bezodkladně příslušného služebního 
funkcionáře nebo příslušný služební orgán.“ 
 
Cit. ust.  § 4 odst. 6 ZOP tedy připouští, a to pouze ve věci jednání, 
které má znaky přestupku příslušníka bezpečnostního sboru [§ 4 
odst. 5 písm. a) ZOP] nebo osoby podléhající vojenské kázeňské 
pravomoci [§ 4 odst. 5 písm. b) ZOP], že pokud správní orgán až po 
vydání rozhodnutí zjistil, že obviněný je takovou osobou, zůstává 
rozhodnutí o přestupku v platnosti a správní orgán je povinen 
bezodkladně o této skutečnosti vyrozumět příslušného služebního 
funkcionáře nebo příslušný služební orgán. Z ust. § 4 odst. 6 ZOP je 
však zřejmé, že takový postup nelze aplikovat v případech, jde-li  

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) se upraví 
takto:  
orgánu příslušnému podle jiného zákona 
k projednání skutku, který má znaky 
přestupku osoby uvedené § 4 odst. 4 nebo 
§ 4 odst. 5 písm. c), anebo osoby uvedené 
v § 4 odst. 5 písm. a) a b), pokud o skutku 
nebylo rozhodnuto v prvním stupni. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VEUL)



 65  

o osobu během výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence [§ 4 odst. 5 písm. c) ZOP]. 
 
Stávající znění ust § 64 odst. 1 písm. b) ZOP (odkazující na „celý“ 
odst. 5 ust. § 4 ZOP, zahrnující nejen příslušníka bezpečnostního 
sboru a osobu podléhající vojenské kázeňské pravomoci, ale též 
osobu během výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence) s dovětkem „pokud o skutku nebylo 
rozhodnuto v prvním stupni“ totiž může zapříčinit chybný výklad 
a to, že jednání mající znaky přestupku, jichž se dopustily osoby 
během výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 
detence, lze předat orgánu příslušnému podle jiného zákona 
k projednání jen tehdy, pokud o skutku již nebylo rozhodnuto 
v prvním stupni. Podle ust. § 4 odst. 6 ZOP je však vyloučeno, aby 
o jednání majícího znaky přestupku, jehož se dopustila osoba během 
výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, 
bylo rozhodováno správním orgánem.  
 

66.  Liberecký kraj Čl. I, bod 8 (§ 72a) 
Předně uvádíme, že ochranu osob vystupujících v řízení, a to 
zejm. svědků, vítáme. Je třeba si uvědomit, že osobami vystupujícími 
v řízení o přestupku často jsou další účastníci řízení (zejm. 
poškozený) nebo osoby s vybranými procesními právy (zejm. osoba 
přímo postižená spácháním přestupku, která dala souhlas se 
zahájením / pokračováním v řízení).  Navrhované znění § 72a se jeví 
velmi nesrozumitelné a ani důvodová zpráva nepodává bližší 
vysvětlení.  
 
Větou první je zakotvena možnost vyloučení z nahlížení do spisu těch 
částí spisu obsahující osobní údaje osob vystupujících v řízení, 
přičemž ovšem větou druhou je stanoveno, že takové vyloučení 
neplatí, pokud je nahlédnutí do uvedených částí spisu nezbytné pro 

Akceptováno jinak  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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řádné uplatnění práva na obhajobu. Dovolujeme si podotknout, že 
nahlížení do spisu obviněným je prováděno právě zejména z důvodu 
uplatnění jeho práva na obhajobu. Smysl věty druhé, která fakticky 
neguje větu první, nechápeme. 
 
Dále v případech, kdy byly shledány důvody pro vyloučení 
z nahlížení do spisu, nám není jasné, jakým způsobem by měly být 
formulovány výrokové části rozhodnutí / usnesení, kde se uvádějí 
osobní údaje zejm. poškozeného (jakožto účastníka řízení) nebo 
osoby přímo postižené spácháním přestupku, která dala souhlas se 
zahájením / pokračováním v řízení (jakožto osoby se zvláštními 
procesními právy). 
 
Taktéž smysl závěrečné části § 72a odst. 1 a 2 uvádějící – 
cit.: „ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu se však nepoužije“ 
(tedy nemožnost uplatnění práva činit si výpisky a práva na pořízení 
kopie spisu nebo jeho části) je nesrozumitelný. 
 
 Doporučujeme tato ust. upravit – konkretizovat.   
 

67.  Liberecký kraj Čl. I, bod 10 (§ 74) 
Navrhovaným bodem č. 5 [vložením nového písm. b) do § 60 odst. 2] 
je navrhována změna ve věcně příslušnosti k projednávání přestupků 
proti pořádku ve státní správě, spáchaných porušením povinnosti 
stanovené v nařízení obce, které nově má projednávat obecní úřad. 
V návaznosti na tuto změnu je bodem 10. navrhováno nové znění 
§ 74 odst. 1 písm. d), ukládající orgánu policie povinnost učinit 
nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku 
a k zajištění důkazů nezbytných pro pozdější dokazování před 
správním orgánem (= povinnost tento druh přestupku 
„předšetřovat“). 
 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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Pokud však dojde-li ke spáchání přestupku proti pořádku ve státní 
správě, a to porušením povinnosti stanovené v nařízení kraje, věcně 
příslušným správním orgánem dle ust. § 60 odst. 1 bude i nadále 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, přičemž povinnost orgánu 
policie tento druh přestupku „předšetřovat“ není navrhovaným 
zněním § 74 odst. 1 písm. d) stanovena. 
 
Jelikož nevidíme důvod, proč by orgán policie neměl 
„předšetřovat“ i přestupek proti pořádku ve státní správě, 
spáchaný porušením povinnosti stanovené v nařízení kraje,  do 
navrhovaného znění § 74 odst. 1 písm. d) za slovo „obce“ 
navrhujeme doplnit slova „nebo kraje“. 
 
d) proti pořádku ve státní správě, spáchaný porušením povinnosti 

stanovené v nařízení obce nebo kraje,“ 
 

68.  Liberecký kraj Čl. I, bod 13 (§ 75) 
Navrhovaným ust. § 75 odst. 3 se zavádí na žádost orgánu policie 
nebo jiného správního orgánu, který učinil oznámení podle § 73 
informovanost o způsobu vyřízení věci. Ze strany správních orgánů 
prvého stupně jsme k této části zaznamenali negativní reakce. Předně 
je zde důvodná obava z dalšího administrativního zatížení správních 
orgánů a též z návrhu ani z důvodové zprávy není zřejmé, co se 
rozumí výrazem „informuje o způsobu vyřízení věci“. 
Předpokládáme, že se tím rozumí na žádost poskytnutí informace 
v rozsahu „věc byla odložena“ / “řízení o přestupku bylo zastaveno“ / 
„přestupek byl vyřízen příkazem // uložením pokuty příkazem na místě 
// rozhodnutím“  doporučujeme toto ust. upravit – 
konkretizovat. 
 
Navrhovaným ust. § 75 odst. 4 se v uvedených případech (přestupek 
vykazující znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Slovní spojení „způsob vyřízení věci“ je 
podle našeho názoru dostatečným 
normativním vyjádřením, které lze v praxi 
bez větších problémů vyložit, a to v souladu 
s výkladem naznačeným v zásadní 
připomínce. Bude doplněna důvodová 
zpráva.  
 
Ohledně informování orgánu sociálně-
právní ochrany dětí o všech podstatných 
skutečnostech, podstatnými skutečnostmi 
jsou jakékoliv skutečnosti, které by mohly 
mít podle uvážení správního orgánu 
význam pro další činnost orgánu sociálně-
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spáchán na osobě mladší 18 let, nebo byla-li osoba mladší 18 let 
svědkem přestupku vykazujícího znaky užití násilí v rodině nebo 
partnerském vztahu) zavádí povinnost správního orgánu informovat 
orgán sociálně-právní ochrany dětí. Navrhovaný text je velmi obecný, 
není z něj a ani z důvodové zprávy zřejmé v jakém stádiu  
projednávání věci má být informační povinnost plněna (zda jen na 
počátku – po oznámení a na závěr po ukončení projednávání věci 
nebo při každém zásadním úkonu správního orgánu) ani není zřejmé, 
co se rozumí výrazem „informuje o všech podstatných skutečnostech, 
které zjistil“  doporučujeme toto ust. upravit – konkretizovat.   
 
Předmětné ust. též vyvolává otázku, zda-li v uvedených případech 
o provádění úkonů správního orgánu, jemuž bude přítomna osoba 
mladší 18 let (zejm. ústní jednání nebo ohledání), musí být 
informován orgán sociálně-právní ochrany dětí a má-li právo se jich 
účastnit. 
 
 

právní ochrany dětí. Správní orgán 
vyrozumí orgán sociálně-právní ochrany 
dětí bez zbytečného odkladu poté, co se 
o těchto skutečnostech dozví. Orgán 
sociálně-právní ochrany dětí po získání 
prvotních informací může využívat svá 
oprávnění podle zákona o sociálně právní 
ochraně dětí a případně si pro tyto účely 
vyžádat další informace.   
Bude doplněna důvodová zpráva.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

69.  Liberecký kraj Čl. I, bod 17 (§ 76) 
Jelikož osoba přímo postižená spácháním přestupku, o němž zákon 
stanoví, že řízení o něm lze zahájit nebo v již zahájeném řízení 
pokračovat pouze s jejím souhlasem, je v souladu s ust. § 79 odst. 1 
a 2 vyrozumívána - vyzývána k podání souhlasu v určené lhůtě, 
přičemž je poučována o právních důsledcích nepodání souhlasu 
v určené lhůtě, nevidíme důvod, proč by usnesení o odložení věci 
z důvodu dle ust. § 76 odst. 4 mělo být oznamováno osobě přímo 
postižené spácháním přestupku.  Nastane-li důvod pro odložení věci 
dle ust. § 76 odst. 4, jsme přesvědčeni, že dostačujícím je vydání 
usnesení, které se pouze poznamenává do spisu s následným 
vyrozuměním (dle ust. § 76 odst. 3 správního řádu) osoby přímo 
postižené spácháním přestupku a podezřelého, pokud vůči němu 
správní orgán učinil úkon před zahájením řízení. 

Akceptováno 
 
Bude upraveno, že usnesení se pouze 
poznamená do spisu a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku se o něm 
vhodným způsobem vyrozumí. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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Na základě výše uvedeného navrhujeme v § 76 odst. 4 za slova 
„věc usnesením“ doplnit slova … které se pouze poznamená 
do spisu,“. 
 

(4) Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením, které se 
pouze poznamená do spisu, odloží, jestliže osoba přímo postižená 
spácháním přestupku nedala souhlas k zahájení řízení nebo tento 
souhlas vzala zpět, nejedná-li se o přestupek, který lze projednat i bez 
takového souhlasu. 

70.  Liberecký kraj K § 76 
V návětí PLATNÉHO znění § 76 odst. 5  navrhujeme za slova 
„může věc usnesením“ doplnit slova „ , které se pouze poznamená 
do spisu,“. A dále na konci § 76 odst. 5 text „usnesení se oznamuje 
podezřelému z přestupku a osobě přímo postižené spácháním 
přestupku, je-li správnímu orgánu známa.“ navrhujeme nahradit 
textem „správní orgán o odložení věci vyrozumí podezřelého 
z přestupku a osobu dotčenou jednáním podezřelého z přestupku, 
je-li mu známa“. 
 
(5) Správní orgán, aniž řízení zahájí, může věc usnesením, které se 

pouze poznamenává do spisu dále odložit, jestliže 
a) podezřelý z přestupku spáchal jedním skutkem více přestupků, 

které nebyly projednány  
ve společném řízení, a správní trest uložený za některý z nich lze 
považovat za postačující, nebo 

b) správní trest, který lze za přestupek uložit, je bezvýznamný vedle 
trestu, který byl podezřelému z přestupku uložen v trestním řízení 
za jiný skutek. 

usnesení se oznamuje podezřelému z přestupku a osobě přímo 
postižené spácháním přestupku, je-li správnímu orgánu známa. 
správní orgán o odložení věci vyrozumí podezřelého z přestupku 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Ustanovení § 76 odst. 5 zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
evokuje, že obviněný přestupek spáchal, 
nicméně není dostatečný zájem na jeho 
dalším potrestání. Ačkoliv není vyslovena 
vina a uložen správní trest, domníváme se, 
že je žádoucí v tomto případě umožnit 
podezřelému namítnout, že k odložení věci 
mělo dojít z jiného důvodu, než který 
evokuje, že přestupek spáchal. Na rozdíl 
od ostatních důvodů odložení věci, které 
jsou obligatorní, jde v tomto případě 
o fakultativní důvod, a i proto je žádoucí 
umožnit přezkoumání správního uvážení. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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a osobu dotčenou jednáním podezřelého z přestupku, je-li mu 
známa. 
 
ZDŮVODNĚNÍ:  
 
Bodem 18. ČÁSTÍ PRVNÍ návrhu zákona je navrhována změna 
v § 76 odst. 5 ZOP, přičemž z návrhu Ministerstva vnitra je zřejmé, 
že usnesení o odložení věci dle § 76 odst. 5 se oznamuje 
podezřelému z přestupku a po nabytí právní moci usnesení správní 
orgán o odložení věci vyrozumí osobu dotčenou jednáním 
podezřelého z přestupku, je-li známa. 
 
Nevidíme důvod, proč by usnesení o odložení věci z důvodů 
uvedených v ust.  § 76 odst. 5 mělo být podezřelému z přestupku 
oznamováno.  Je-li shledán některý z důvodů pro odložení věci dle 
ust. § 76 odst. 5, jsme přesvědčeni, že dostačujícím by bylo vydání 
usnesení, které se pouze poznamenává do spisu s následným 
vyrozuměním (dle ust. § 76 odst. 3 správního řádu) podezřelého 
z přestupku a osoby dotčené jednáním podezřelého z přestupku, je-li 
známa. 

 
71.  Liberecký kraj Čl. I, bod 19 (§ 80a) 

Předmětným ust. je správnímu orgánu v souvislosti s ústním 
jednáním nebo provádění jiného úkonu fakticky ukládána povinnost, 
je-li to potřebné, učinit vhodná opatření k zajištění bezpečnosti osoby 
přímo postižené spácháním přestupku, poškozeného nebo svědka. 
 
V důvodové zprávě zmiňované právo těchto osob na přijetí vhodných 
opatření (prostorových, organizačních nebo bezpečnostních) 
a doporučení uvedené v důvodové zprávě např. nezvat tyto osoby 
a pachatele na jednu určenou hodinu, ale s odstupem minimálně 
několika minut, aby se dotyční nesetkávali nekontrolovaně na 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bude vypuštěno.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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chodbě; při projednávání přestupku neusazovat tyto osoby vedle 
pachatele apod. je vzhledem ke stávajícím podmínkám správních 
orgánů téměř nerealizovatelné. Předně je třeba zdůraznit, že naprostá 
většina správních orgánů nedisponuje jednacími místnostmi, ale ústní 
jednání probíhá v kancelářích a zcela výjimečně v zasedacích 
místnostech. Dále je třeba podotknout, že v případě konání ústního 
jednání nelze zamezit nekontrolovanému setkávání se na chodbě 
obviněného a zejm. poškozeného nebo osoby přímo postižené 
spácháním přestupku, neboť obviněný, poškozený a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku mají právo být přítomni celému 
ústnímu jednání, tedy jejich předvolávání s odstupem času je tedy 
naprosto vyloučeno.  
 
V praxi lze navrhované ustanovení naplnit fakticky jen možností 
zajištění účasti policie u ústních jednání či provádění úkonů, při nichž 
hrozí střet mezi obviněným a uvedenými osobami, a pokud to 
podmínky místnosti umožňují - neusazování těchto osob v blízkosti 
obviněného.  
 
Doporučujeme znění ust. § 80a upravit tak, aby z něho 
nevyplývalo právo uvedených osob na přijetí vhodných opatření 
(prostorových, organizačních nebo bezpečnostních), neboť v případě 
přijetí navrhovaného znění lze očekávat ze strany zejm. osoby přímo 
postižené spácháním přestupku a poškozeného vynucování si splnění 
povinnosti správního orgánu, kterou však mnohdy nebude schopen 
zajistit. 
 
Na základě výše uvedeného navrhujeme v navrženém znění § 80a 
za slova „Je-li to potřebné“ doplnit slova „a jsou-li pro to dány 
podmínky“. 
 

§ 80a 
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Zvláštní opatření k zajištění bezpečnosti 
 

Je-li to potřebné a jsou-li pro to dány podmínky, 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. 
 

72.  Liberecký kraj K § 95 
Ve větě první § 95 odst. 1 za slova „uznán vinným“ navrhujeme 
doplnit slova „rozhodnutím o přestupku, případně příkazem nebo 
uložením pokuty příkazem na místě, jenž není prvním úkonem 
v řízení“. 
 

(1) Správní orgán uloží obviněnému, který byl uznán vinným 
rozhodnutím o přestupku, případně příkazem nebo uložením pokuty 
příkazem na místě, jenž není prvním úkonem v řízení, povinnost 
nahradit náklady řízení paušální částkou. ... 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ:    
 
Ust. § 1 odst. 2 správního řádu zakotvuje princip subsidiarity, neboť 
stanoví – cit.: „(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se 
použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.“ V oblasti řízení 
o přestupcích tedy platí, že zvláštní právní předpis - v daném případě 
ZOP příp. jiný zvláštní zákon - má před správním řádem přednost, 
pokud ZOP příp. jiný zvláštní zákon stanoví jiný postup. 
 
Ačkoliv obecný právní předpis = věta poslední ust. § 150 odst. 4 
správního řádu stanoví – cit.: „... Jestliže je vydání příkazu prvním 
úkonem v řízení, nelze v něm uložit povinnost nahradit náklady 
řízení.“, zvláštní právní předpis, a to stávající znění věty první § 95 

Akceptováno jinak 
 
Návrh úpravy: 
Povinnost nahradit náklady řízení paušální 
částkou správní orgán neuloží, bylo-li 
o přestupku rozhodnuto příkazem na místě. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VEUL)



 73  

odst. 1 ZOP, stanoví – cit.: „Správní orgán uloží obviněnému, který 
byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální 
částkou. ...“  
 
Jazykovým výkladem věty první ust. § 95 odst. 1 ZOP lze tedy dojít 
k závěru, že i pokud je obviněný uznán vinným příkazem nebo 
uložením pokuty příkazem na místě, je-li prvním úkonem v řízení, 
měla by být obviněnému uložena povinnost nahradit náklady řízení. 
Takový výklad nepochybně není žádoucí. 
 
Domníváme se, že je vhodné stávající znění věty první ust. § 95 
odst. 1 ZOP doplnit tak, aby nebyla dána pochybnost o tom, že 
náklady řízení se uloží obviněnému jen v případě, byl-li uznán 
vinným rozhodnutím o přestupku, případně vydáním příkazu nebo 
uložením pokuty příkazem na místě, jenž není prvním úkonem 
v řízení. 
 
 

73.  Liberecký kraj K § 111 
1. V § 111 odst. 3 navrhujeme  
- závěrem doplnit větu „Odbornou způsobilost podle odstavce 1 

není povinna prokázat oprávněná úřední osoba, která po nabytí 
účinnosti tohoto zákona prokázala zvláštní odbornou 
způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení 
ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních 
souvisejících nebo pro výkon správní činnosti při přestupkovém 
řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku  
v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití 
a majetku podle jiného právního předpisux).“              

- a dále doplnit novou poznámku pod čarou x): „X) Zákon 
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
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a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  § 1 
odst. 1 písm. c) a r) vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

 
 
 
 
 

(3) Požadavky podle odstavce 1 musí splňovat předseda 
rozkladové komise. Požadavky podle odstavce 1 nemusí splňovat 
osoba ukládající pokutu příkazem na místě, ministr nebo vedoucí 
jiného ústředního správního úřadu. Odbornou způsobilost podle 
odstavce 1 není povinna prokázat oprávněná úřední osoba, která po 
nabytí účinnosti tohoto zákona prokázala zvláštní odbornou 
způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve 
věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních 
souvisejících nebo pro výkon správní činnosti při přestupkovém 
řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku x). 
----------- 
„x) doplnit přísl. č. odkazu Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. § 1 odst. 1 písm. c) a r) vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

 
ZDŮVODNĚNÍ:  
 
Podle ust. § 1 odst. 1 písm. c)  a r) vyhl. č. 512/2002 Sb., o o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve 

podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny 
na přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 
Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku 
na kvalifikaci, kterým je zkouška podle 
zákona č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 
Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
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znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. o ZOZ“) v návaznosti  
na § 21 odst. 1 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zák. o úřednících ÚSC“) je pro 
výkon správní činnosti  

- c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu na úseku dopravy a silničního 
hospodářství a správních řízeních souvisejících a  

- r) při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, 
pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku  

stanovena povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost 
(dále jen „ZOZ“). 
 
Příprava i samotný obsah těchto dvou zkoušek ZOZ jsou vysoce 
specializovány, a to zejména se zaměřením na podrobnou 
a komplexní znalost právních předpisů souvisejících s projednávání 
přestupků (zejména ZOP a správní řád), přičemž fakticky tytéž 
znalosti jsou i obsahem zkoušky odborné způsobilosti dle § 111 ZOP.   
 
Z tohoto důvodu považujeme za naprosto nadbytečné, aby úřední 
osoby, které po nabytí účinnosti ZOP, tzn. po 1. 7. 2017, úspěšně 
složily ZOZ pro výkon správní činnosti těchto dvou správních 
činností navíc skládaly další, fakticky totožnou odbornou zkoušku dle 
§ 111 ZOP. 
 
Doplněním námi navrhovaného textu do § 111 odst. 3 ZOP 
v podstatě navrhujeme, aby byla uznávána rovnocennost zvláštní 
zkoušky podle § 111 ZOP a po 1. 7. 2017 úspěšně složené zkoušky 
ZOZ pro dvě správní činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm. c) a r) 
vyhl. o ZOZ. 
 

úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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74.  Liberecký kraj K § 112 
1. V § 112 odst. 9 navrhujeme  
a) vypustit slova „starší 50 let“ 
b) za slova „také úřední osoba“ doplnit slova „nebo předseda 

komise“ 
 

(9) Do 31. prosince 2022 může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také osoba, která nesplňuje podmínky podle § 111; 
předseda komise musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti právo nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Po této době může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také úřední osoba starší 50 let nebo předseda komise, 
pokud nejméně 10 let projednávala přestupky a rozhodovala o nich. 
ZDŮVODNĚNÍ:  
 
ad a)   Ust. § 112 odst. 9 ZOP  stanoví výjimku z kvalifikačních 

předpokladů stanovených  v  § 111 ZOP s tím, že tyto 
kvalifikační předpoklady od 1. 1. 2023 nemusí splňovat 
úřední osoba, která dnem 1. 1. 2023 dovršila 50 let svého 
věku a nejméně 10 let projednávala a rozhodovala  
o přestupcích. 
 
V praxi je velká řada úředních osob, jež k 1. 1. 2023 sice ještě 
nedovrší 50 let věku, ale mají více než 10letou praxi při 
projednávání a rozhodování přestupků.  
 
Domníváme se, že úřední osoby, které nejméně 10 let (tzn. 
min. od r. 2012) projednávaly a rozhodovaly o přestupcích 
(příp. o jiných správních deliktech) jsou díky svým letitým 
praktickým zkušenostem dostatečnou zárukou znalostí 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno 
 
Bude vypuštěna věková hranice 50 let.  
 
Ohledně předsedy komise pro projednávání 
přestupků je nutno i nadále vycházet 
ze Závěru č. 161 poradního sboru minstra 
vnitra ke správnímu řádu a správnímu 
trestání ze dne 24. 11. 2017, v němž bylo 
konstatováno, že výjimka z kvalifikačních 
požadavků uvedená v § 112 odst. 9 se 
nevztahuje na předsedu komise pro 
projednávání přestupků, nově se na něj tedy 
nebude vztahovat výjimka spočívající 
v alespoň desetileté praxi v projednávání 
přestupků a rozhodování o nich.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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a kvality a tedy není nutné výjimku z kvalifikačních 
předpokladů stanovovat též kumulativní podmínkou věku 
min. 50 let. 
 

ad b)  Závěrem č. 161 Poradního sboru MV ke správnímu řádu 
a správnímu trestání ze dne 24. 11. 2017 bylo konstatováno, 
že výjimka z kvalifikačních předpokladů uvedená v § 112 
odst. 9 ZOP se nevztahuje na předsedu komise pro 
projednávání přestupů (dále jen „KPPP“).  
 
Jsme toho názoru, že v závěru Poradního sboru č. 161 pojem 
„zvláštní odborná způsobilost“  (v případě úředníků ÚSC - 
jakožto již dnes a i po 1. 1. 2023 daná povinnost prokázat 
zvláštní odbornou způsobilost dle ust.  § 21 zák. č. 312/2002 
Sb., o úřednících ÚSC pro výkon správních činností 
stanovených v ust.   § 1 odst. 1 vyhl. č. 512/2002 Sb., o ZOZ 
úředníků ÚSC, a to i v případě předsedů KPPP, jak ukládá 
§ 106 odst. 8 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) nebyl odlišen 
od pojmu „zkouška odborné způsobilosti“ (jakožto od 1. 1. 
2023 nezbytného kvalifikačního požadavku dle ust. § 111 
ZOP), přičemž veškerá argumentace v uvedeném závěru se 
dotýká výhradně kvalifikačních požadavků dle ust. § 111 
ZOP.   
 
Podle stávající právní úpravy úřední osoba (jde-li o úředníka 
- zaměstnance ÚSC podílejícího se na výkonu správních 
činností zařazeného do obecního úřadu...) nebo předseda 
KPPP (osoba v čele KPPP, jakožto zvláštního orgánu 
zřízeného starostou) pokud v rámci výkonu některé 
ze správních činností stanovených v ust. § 1 odst. 1 vyhl. 
č. 512/2002 Sb., o ZOZ úředníků ÚSC rozhoduje 
o přestupcích v příslušné oblasti musí (a i po 1. 1. 2023 bude 
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muset) pro výkon takové správní činnosti podle § 21 odst. 
1 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC prokazovat 
zvláštní odbornou způsobilost, pokud se na něj nevztahuje 
ust. § 33 odst. 1 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC (a to 
i v případě předsedy KPPP, jak ukládá ust. § 106 odst. 2 zák. 
o obcích) a s účinností 1. 1. 2023, navíc musí splňovat 
kvalifikační předpoklady podle § 111 ZOP. 
 
Podle našeho názoru mezi úřední osobou (jde-li o úředníka 
ÚSC provádějícího za správní orgán úkony v řízení 
o přestupku) a předsedou KPPP není rozdílu, a tedy na oba 
mají být kladeny totožné kvalifikační předpoklady. Pokud 
tedy ust. § 112 odst. 9 ZOP stanoví výjimku z kvalifikačních 
předpokladů dle § 111 ZOP, považujeme za diskriminační, že 
stejná výjimka není dle stávajícího výkladu (Závěr č. 161) 
přiznána i předsedům KPPP. 
 

Aby nebylo pochyb o tom, že výjimka z kvalifikačních předpokladů 
uvedených v § 111 se vztahuje i na předsedu KPPP, navrhujeme 
proto, v § 112 odst. 9 ZOP doplnit slova „nebo předseda komise“.  

75.  Liberecký kraj Postoupení z důvodu vhodnosti 
V § 62 navrhujeme doplnit nový odstavec 5, který zní: 
 
„(5) Místně příslušný správní orgán může i po zahájení řízení 
k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu 
usnesením postoupit věc jinému věcně příslušnému správnímu 
orgánu, v jehož územním obvodu má pachatel místo trvalého pobytu 
nebo sídlo, popřípadě se v tomto územním obvodu zdržuje nebo 
pracuje. K postoupení je nezbytný předchozí souhlas postupovaného 
správního orgánu. Usnesení se oznamuje pachateli přestupku, 
případně účastníkům řízení; jde-li  
o řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. Nepovažujeme přitom za vhodné 
znovu otvírat otázku, která byla řešena již 
při přijímání zákona č. 250/2016 Sb., 
respektive zákona č. 183/2017 Sb., a jejíž 
výklad se ustálil přijetím zmíněného závěru 
poradního sboru. 
 
Zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
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též osobě přímo postižené spácháním přestupku; a jde-li o řízení 
o přestupku mladistvého též jeho zákonnému zástupci  
a opatrovníkovi a orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“  
 
ZDŮVODNĚNÍ:  
 
Dodatkem k závěru č. 158  Poradního sboru MV ke správnímu řádu 
a správnímu trestání ze dne 20.4.2018 byla jednoznačně vyloučena 
možnost před zahájením řízení postupovat věc z důvodu vhodnosti 
dle § 131 odst. 5 správního řádu.  V praxi je však v četných případech 
účelné, aby (zejm. v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení)  
přestupek projednával jiný věcně příslušný správní orgán, a to 
správní orgán, v jehož územním obvodu má pachatel místo trvalého 
pobytu nebo sídlo, popř. se v tomto územním obvodu zdržuje nebo 
pracuje. 
 
Podotýkáme, že reakcí praxe na dodatek k závěru č. 158 je 
v současné době i takový postup, že věcně a místně příslušný správní 
orgán formálně zahájí řízení o přestupku, a to jen proto, aby 
bezodkladně poté z důvodu vhodnosti  mohla být věc postoupena 
jinému správnímu orgánu. Takový postup však s sebou nese tu 
negativní skutečnost, že pokud postupující správní orgán o přestupku 
(o němž je řízení již zahájeno) rozhodne příkazem / uložením pokuty 
příkazem na místě, musí obviněnému uložit i povinnost nahradit 
náklady řízení (§ 150 odst. 4 správního řádu). 
 
Jsme přesvědčeni, že v zájmu rychlosti, hospodárnosti a účelnosti 
projednávání přestupků je, aby (podobně jako tomu bylo v zák. 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích) byl přímo v ZOP stanoven postup 
a podmínky pro postoupení věci z důvodu vhodnosti.  
 
Doplněním námi navrhovaného nového odst. 5 jsou stanoveny 

zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích, došlo k novelizaci správního 
řádu, včetně ustanovení § 131 odst. 5. 
Touto novelizací došlo k nahrazení slova 
„žadatel“ ve větě třetí výše uvedeného 
ustanovení slovy „účastník uvedený v § 27 
odst. 1“. Záměrem bylo především 
přesunout § 55 odst. 3 předchozí právní 
úpravy v zákoně č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, do správního řádu jako 
obecné právní úpravy. Doplnění ustanovení 
do zákona č. 250/2016 Sb. proto 
nepovažujeme ze systémového hlediska 
za žádoucí – navíc ani podle předchozí 
právní úpravy v zákoně č. 200/1990 Sb. 
nebylo jednoznačné, že postoupení 
z důvodu vhodnosti bylo možno činit též 
před zahájením řízení. I s přihlédnutím 
k argumentům uvedeným v Závěrech 
Poradního sboru se lze domnívat, že 
k postoupení věci z důvodu vhodnosti před 
zahájením řízení nemělo docházet ani před 
1. 7. 2017. Proto lze říci, že úprava 
navrhovaná připomínkovým místem, která 
je obdobná jako úprava v zákoně 
č. 200/1990 Sb., výkladové problémy 
nevyřeší, ale naopak spíše vyvolá.  
 
I z hlediska procesní ekonomie se navíc 
nejeví jako racionální věc postupovat věc 
z důvodu vhodnosti, má-li následně dojít 
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důvody možného postoupení (tzn. „usnadnění projednávání“ nebo 
„jiný důležitý důvod“) s tím, že postoupit lze před i po zahájení 
řízení, a to formou usnesení, které se dle ust. § 76 odst. 3 správního 
řádu bude oznamovat podezřelému / obviněnému; jde-li o řízení se 
souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku též této osobě  
a jde-li o řízení o přestupku mladistvého, jeho zákonnému zástupci 
a opatrovníkovi a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, přičemž 
ve smyslu § 76 odst. 5 správního řádu všichni uvedení mají proti 
usnesení právo podat odvolání, které nemá odkladný účinek.  
 

k vydání usnesení o odložení věci. 
Popisovaná praxe, kdy dochází 
k formálnímu zahájení řízení, aby věc 
mohla být postoupena, rovněž není 
v souladu se zákonem.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

76.  Liberecký kraj Vydání a odnětí věci 
Navrhujeme vložit nový § 75a, který zní:  

 
 

§ 75a 
Vydání a odnětí věci 

 
 (1) Kdo má u sebe věc důležitou pro zjištění skutečného stavu 

věci, nebo věc, která může být prohlášena za propadlou nebo 
zabranou, je povinen ji na výzvu správního orgánu bezodkladně 
vydat; nevydá-li ji, může se mu věc na základě usnesení správního 
orgánu odejmout. Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný 
účinek. 

 
(2) O vydání nebo odnětí věci se sepíše protokol, v němž se 

uvede též popis zajištěné věci a identifikační údaje osoby, která věc 
vydala nebo jíž byla věc odňata. Osobě, která věc vydala nebo jíž 
byla věc odňata, správní orgán nebo úřední osoba provádějící 
odnětí věci vystaví potvrzení. 

 
 (3) Nebude-li vydaná nebo odňatá věc prohlášena 

za propadlou nebo zabranou, musí být bez zbytečných průtahů 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Před zahájením řízení lze využít 
odkazovaný § 138 správního řádu 
o zajištění důkazu. Máme za to, že aby 
mohla být věc prohlášena za propadlou 
nebo zabranou, musí být prokázáno 
naplnění podmínek pro propadnutí nebo 
zabrání věci. Taková věc tedy bude 
zpravidla předmětem dokazování, a proto 
jsou dány i podmínky pro zajištění důkazu 
podle § 138 správního řádu. 
 
Po zahájení řízení lze důvody pro vydání 
nebo odnětí věci podle § 75 zrušeného 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
podřadit pod důvody pro nařízení 
předběžného opatření podle § 61 odst. 1 
správního řádu, podle kterého lze mimo jiné 
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vrácena tomu, komu nepochybně patří; jinak tomu, kdo ji vydal 
nebo komu byla odňata. O vrácení vydané nebo odňaté věci se 
sepíše protokol. 
 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ:  
 
Zrušený zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v ust. § 75 obsahoval 
úpravu zajišťovacího institutu „vydání a odnětí věci“, která v praxi 
nečinila žádné obtíže. ZOP úpravu takového zajišťovacího institutu  
neobsahuje, proto dle dosavadní metodiky lze před zahájením řízení  
postupovat podle   § 138 správního řádu (Zajištění důkazu), a po 
zahájení řízení lze postupovat dle § 61 správního řádu (Předběžné 
opatření).  
- Z ust. § 138 správního řádu je však zřejmé, že toto ust. je 

využitelné pouze k zajištění důkazu, tedy pro účel zjištění 
skutečného stavu věci, ale nikoliv z důvodu, že věc může být 
prohlášena  
za propadlou nebo zabranou.  

- Z ust. § 61 správního řádu je dále zřejmé, že toto ust. je využitelné 
cit. „aby byly zatímně upraveny poměry účastníků“ nebo „je-li 
obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce“, kdy předběžným 
opatřením lze m.j. cit. „zajistit věc, která může sloužit jako 
důkazní prostředek nebo věc, která může být předmětem exekuce.“ 

 
Jsme přesvědčeni, že je více než žádoucí, aby zajišťovací institut 
„vydání a odnětí věci“ byl upraven přímo ZOP, a to včetně stanovení 
postupů správního orgánu při vydání nebo odnětí věci a při vrácení 
takové věci, která nebyla prohlášena za propadlou nebo zabranou. 
 
 

zajistit věc, která může sloužit jako důkazní 
prostředek, nebo věc, která může být 
předmětem exekuce. Ustanovení § 61 
správního řádu je tedy využitelné 
i v případech, kdy bylo dříve postupováno 
podle § 75 zrušeného zákona o přestupcích.  
 
Ten, komu bylo podle § 61 odst. 2 
správního řádu oznámeno rozhodnutí 
o nařízení předběžného opatření, které 
spočívá v zajištění věci, je povinen tuto věc 
správnímu orgánu vydat, a to ve lhůtě, která 
je stanovena ve výrokové části rozhodnutí o 
předběžném opatření (případné odvolání 
nemá odkladný účinek, rozhodnutí je proto 
předběžně vykonatelné od okamžiku 
oznámení). Pokud tak neučiní, může být 
tato věc osobě, která ji má u sebe, odňata. 
V takovém případě se postupuje podle 
§ 125 správního řádu upravujícího výkon 
rozhodnutí spočívající v odebrání movité 
věci. O vydání nebo odnětí zajištěné věci se 
sepíše protokol, v němž se uvede (kromě 
obecných náležitostí vyplývajících z § 18 
odst. 2 správního řádu) též popis zajištěné 
věci. Osobě, která věc dobrovolně vydala 
nebo jíž byla proti její vůli věc odňata, 
vystaví správní orgán, který provádí odnětí 
věci, o této skutečnosti potvrzení. 
V potvrzení by mělo být uvedeno, zejména 
kdy a z jakého důvodu byla věc vydána či 
odňata a mělo by rovněž obsahovat popis 
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dané věci, aby byla zajištěna její 
identifikace. 
 
Pokud v průběhu řízení o přestupku 
přestane být věc důležitá pro zjištění) 
skutečného stavu věci (zejména na základě 
shromažďování podkladů pro vydání 
rozhodnutí a dokazování), nebo nebylo 
uloženo její propadnutí nebo zabrání, 
správní orgán by měl rozhodnutí 
o předběžném opatření zrušit, neboť 
pominul důvod, pro který bylo nařízeno. 
Pokud tak správní orgán neučiní, pozbývá 
rozhodnutí o předběžném opatření 
ze zákona účinnosti dnem, kdy se 
rozhodnutí o přestupku stalo vykonatelným 
nebo nabylo jiných právních účinků. Pokud 
předběžné opatření pozbylo účinnosti, 
správní orgán zajištěnou věc vrátí osobě, 
které byla zajištěna, nemůže-li být tato věc 
předmětem exekuce (§ 61 odst. 4 věta 
poslední správního řádu).  
 
Pokud byla věc zajištěna, resp. odňata 
Policií České republiky, pak se aplikuje 
ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého vydanou 
nebo odňatou věc, o níž lze mít za to, že 
v řízení o přestupku může být uloženo její 
propadnutí anebo může být zabrána, nebo 
jde o věc důležitou pro řízení o přestupku, 
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policista předá orgánu, který je příslušný 
o přestupku rozhodnout. Správní orgán je 
povinen věc převzít, a to mimo jiné 
i v souladu se zásadou spolupráce v rámci 
dobré správy (§ 8 odst. 2 správního řádu). 
Pokud v průběhu řízení tato věc přestane 
být důležitá pro řízení o přestupku, nebo 
správní orgán neuloží její propadnutí nebo 
zabrání, správní orgán postupuje analogicky 
podle § 61 odst. 4 věty poslední správního 
řádu a vrátí jí osobě, které byla zajištěna, 
nemůže-li být tato věc předmětem exekuce. 
 
Z uvedeného plyne, že vydání a odnětí věci 
není nutno speciálně upravovat, neboť 
navrhovaná úprava nepřináší nic, co by již 
nebylo upraveno v obecné úpravě. Bylo by 
pak v rozporu s koncepcí subsidiarity 
správního řádu, aby poté, co se režim 
vydání a odnětí věci podřídil obecné 
úpravě, byla znovu zakotvována speciální 
úprava. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

77.  Liberecký kraj Zmocněnec 
Z podnětu odboru dopravy našeho úřadu navrhujeme vložit nový 
§ 72b včetně poznámky pod čarou, který zní:  
 

§ 72b 
 

Není-li zmocněnec, kterého si obviněný zvolil, advokátem nebo 

Akceptováno jinak 
 
Návrh úpravy:  
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
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jinou osobou uvedenou ve zvláštním právním předpise upravujícím 
poskytování právních služeb1) a současně v pozici zmocněnce 
vystupuje před správními orgány opakovaně, rozhodne správní 
orgán o tom, že zastoupení nepřipustí. Správní orgán rozhodne 
usnesením, které se poznamená do spisu.“ 
-------------- 
) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zn. pozdějších předpisů 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ:  
 
Ustanovení bylo navrhováno již v rámci meziresortního 
připomínkového řízení předmětného zákona v roce 2014, kdy však 
návrh nebyl ze strany MV akceptován.  
 
Poskytování právních služeb (mezi které patří i zastupování 
v přestupkových věcech) mohou na území ČR legálně poskytovat 
pouze osoby uvedené v § 2 zákona o advokacii (tj. zejména advokáti 
a notáři). Přesto je praxe v oblasti správního trestání (zejména 
v agendě dopravních přestupků) taková, že dochází řadu let 
k rozsáhlému a závažnému porušování zákona o advokacii tím, že 
tyto právní služby poskytují ve velkém rozsahu a dlouhodobě osoby, 
které vůbec nejsou osobami uvedenými v § 2 zákona  
o advokacii (tzv. obecní zmocněnci), případně osoby, které zneužívají 
právo (např. tzv. Motoristická vzájemná pojišťovna 
https://www.novinky.cz/domaci/465053-pojistovna-proti-pokutam-
chysta-novy-trik-na-urady-uz-se-o-ni-zajima-policie.html nebo 
https://g.cz/budvar-kocourek/#. I když je tato letitá nezákonná praxe 
veřejně známá a řada těchto osob mohla dosáhnout touto nelegální 
činností vysokých příjmů, není a nebyl tento stát schopen takové 
činnosti relativně malé skupiny osob čelit, a to ať již v trestněprávní 
rovině věci (trestný čin neoprávněného podnikání) či v rovině postihu 

opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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advokátů, kteří jednají v rozporu se zákonem o advokacii tím, že 
s těmito osobami spolupracují (jejich jména jsou také veřejně známa, 
viz např. https://g.cz/budvar-kocourek-mike/); konkrétně jde 
o porušení § 17 zákona o advokacii ve spojení s čl. 11 odst. 3 
etického kodexu.  
 
I přes to, že je věcí správních orgánů, aby si se zneužitím práva 
spočívajícího v účelovém založení družstva poradily a pro zneužití 
práva takové zastoupení nepřipustili a je též věcí České advokátní 
komory konečně řešit a postihnout advokáty, kteří jednají veřejně 
roky v rozporu se zákonem, je nezbytné přijmout úpravu, která 
zamezí tzv. obecným zmocněncům zastupovat opakovaně osoby 
v řízeních o přestupku. Tzv. vinklaření, které tyto osoby provozují, 
s sebou nese i lži, falšování razítek lékařů apod., tedy činnosti, které 
by si osoba poskytující právní služby legálně (tj. dle zákona 
o advokacii) nesměla dovolit a pakliže by si je dovolila, měla by být 
z komory vyloučena. 
 
Konstatoval lze též fakt, že tito obecní zmocněnci způsobují 
i následnou zahlcenost správních soudů, včetně Nejvyššího správního 
soudu, kde v oblasti přestupků většinu kasačních stížností podávají či 
podávali dva právní zástupci, spojení s těmito obecnými zmocněnci. 
Na tyto problémy soustavně upozorňujeme na různých úrovních, 
avšak dosud bez zjevného efektu. 
 
K omezení tohoto negativního jevu se proto navrhuje zapracovat do 
návrhu zákona právní úpravu týkající se zmocněnců, která je obdobná 
v § 27 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, aby správní orgán mohl u obecného zmocněnce, 
který zastupuje (zjevně za úplatu) opakovaně, rozhodnout 
o nepřipuštění zastoupení. 
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Jako forma rozhodnutí bylo zvoleno usnesení, které se poznamená 
do spisu. Toto lze totiž podle § 76 odst. 3 správního řádu v průběhu 
řízení podle potřeby změnit novým usnesením. Zákonnost usnesení, 
vč. jeho důvodů, lze pak přezkoumat v rámci posouzení odvolání 
proti meritornímu rozhodnutí nebo u soudu. Výslovné uvedené 
způsobu rozhodnutí se do návrhu zákona uvádí proto, že jde 
o procesní formu rozhodnutí, přičemž správní řád upravuje, že 
usnesením správní orgán rozhoduje v případech stanovených 
zákonem. 
 
 

78.  Kraj 
Moravskoslezský 

Čl. I, bod 16 (§ 76) 
Toto ustanovení je v předmětném návrhu upraveno takto: 
„(3) Usnesení o odložení věci podle odstavců 1 a 2 se pouze 
poznamená do spisu. Správní orgán o odložení věci vyrozumí osobu 
přímo postiženou spácháním přestupku dotčenou jednáním 
podezřelého z přestupku, je-li mu známa. Pokud by vyrozumění 
osoby podle věty druhé bylo spojeno s neúměrnými obtížemi nebo 
náklady, doručí je správní orgán veřejnou vyhláškou; ustanovení § 66 
se nepoužije.“ 
 
Navrhujeme ponechat původní znění tohoto ustanovení. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaný pojem osoba dotčená jednáním podezřelého z přestupku 
neobsahuje vlastní definici, což evokuje dojem, že se jedná o každou 
osobu, která byla dotčena jakýmkoliv jednáním podezřelého 
z přestupku. Tato skutečnost může v praxi způsobovat značné 
komplikace, neboť správní orgán bude povinen obeznámit okruh 
všech možných osob dotčených jednáním podezřelého z přestupku o 
tom, že se zabýval podezřením a danou věc odkládá, přičemž okruh 
těchto osob může být natolik široký, že správní orgán bude doručovat 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Úpravu je žádoucí zachovat, aby se 
předešlo současným výkladovým 
problémům. Osoba dotčená jednáním 
podezřelého z přestupku může být zejména 
poškozenou osobou. Jde o širší pojem, nežli 
je osoba přímo postižená spácháním 
přestupku, která dává souhlas se zahájením 
řízení o přestupku. Tyto dvě osoby je 
přitom nutno odlišit. Jedná se o přímou 
inspiraci někdejším § 66 odst. 4 zrušeného 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bude doplněna důvodová zpráva. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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veřejnou vyhláškou.  
 
Skupinu osob, kterou lze dle našeho názoru považovat za osoby 
dotčené jednáním podezřelého z přestupku jsou osoby v nepříznivé 
sociální situaci, kterým jsou poskytovány sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
a to v případě, že je podezřelým z přestupku poskytovatel sociálních 
služeb. Informovat tyto osoby o skutečnosti, že se správní orgán 
zabýval podezřením ze spáchání přestupku dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a že danou 
věc odkládá, by mohlo způsobovat neúměrnou zátěž či stres pro tyto 
osoby. 
 
Tato zákonem stanovená povinnost může mít také negativní dopad na 
osobu podezřelou ze spáchání přestupku, když správní orgán 
obeznámí všechny osoby o možném přestupkovém jednání, které bylo 
dle ust. § 76 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, odloženo. Informovat o tom, že se správní 
orgán možným přestupkovým jednáním zabýval a tuto věc odložil, 
může způsobit porušení jeho občanské cti a lidské důstojnosti či 
poškození jeho dobré pověsti, a to zejména v případě doručování 
veřejnou vyhláškou. 
 
V případě, že této připomínce nebude vyhověno, doporučujeme 
definovat pojem „osoba dotčená jednáním podezřelého 
z přestupku“. 

79.  Kraj 
Moravskoslezský 

Zmocněnec 
1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Návrh na doplnění nového novelizačního bodu 
Navrhujeme doplnit nové ustanovení § 72b, které zní:  
„Není-li zmocněnec, kterého si obviněný zvolil, advokátem nebo 
jinou osobou uvedenou ve zvláštním právním předpise 

Akceptováno jinak 
 
Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
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upravujícím poskytování právních služeb1 a současně v pozici 
zmocněnce vystupuje před správními orgány opakovaně, 
rozhodne správní orgán usnesením o tom, že zastoupení 
nepřipustí.“  
 
1) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění: 
Poskytování právních služeb (mezi které patří i zastupování 
v přestupkových věcech) mohou na území ČR legálně poskytovat 
pouze osoby uvedené v § 2 zákona o advokacii (tj. zejména advokáti 
a notáři). Přesto je praxe v oblasti správního trestání (zejména 
v agendě dopravních přestupků) taková, že dochází řadu let 
k rozsáhlému a závažnému porušování zákona o advokacii tím, že 
tyto právní služby poskytují ve velkém rozsahu a dlouhodobě osoby, 
které vůbec nejsou osobami uvedenými v § 2 zákona o advokacii 
(tzv. obecní zmocněnci), případně osoby, které zneužívají právo. 
 
I když je tato letitá nezákonná praxe veřejně známá a řada těchto 
osob mohla dosáhnout touto nelegální činností vysokých příjmů, není 
a nebyl tento stát schopen takové činnosti relativně malé skupiny 
osob čelit, a to ať již v trestněprávní rovině věci (trestný čin 
neoprávněného podnikání), nebo v oblasti správního trestání 
vinklaření dle zákona o advokacii, které se ukazuje jako neúčinné. 
 
Konstatovat lze též fakt, že tito obecní zmocněnci způsobují 
i následnou zahlcenost správních soudů, včetně Nejvyššího správního 
soudu, kde v oblasti přestupků většinu kasačních stížností podávají či 
podávali dva právní zástupci, spojení s těmito obecnými zmocněnci.  
K omezení tohoto negativního jevu se proto navrhuje zapracovat do 
návrhu zákona právní úpravu týkající se zmocněnců, která je 
obdobná v § 27 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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ve znění pozdějších předpisů, aby správní orgán mohl u obecného 
zmocněnce, který zastupuje (zjevně za úplatu) opakovaně, rozhodnout 
o nepřipuštění zastoupení. 
 
Jako vhodná forma rozhodnutí se nabízí forma usnesení, proti 
kterému může účastník řízení podat odvolání, které však nebude mít 
odkladný účinek. 
 
 

80.  Kraj Olomoucký  Čl. I, bod 11 (§ 74) 
Navrhujeme text doplnit ve znění „nejde-li  o přestupek 
provozovatele vozidla dle § 125f,“. 
Zdůvodnění: Z důvodové zprávy sice vyplývá, že se má toto 
ustanovení týkat přestupků provozovatele vozidla podle § 125f 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, což jsou přestupky posuzované v rámci tzv. 
„objektivní odpovědnosti“ provozovatele vozidla, zákon o silničním 
provozu však upravuje i „jiné“ přestupky provozovatele vozidla, jako 
např. přestupek fyzické osoby dle § 125c odst. 2 či přestupky 
právnických osob a podnikajících fyzických osob dle § 125d. Proto 
se navrhuje, aby se uvedená novelizace týkala výhradně přestupků 
provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
 
Bude doplněn odkaz na § 125f zákona 
o silničním provozu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

81.  Kraj Olomoucký Čl. I, bod 28 (§ 111) 
Navrhujeme změnit délku období, do kdy musí být splněn požadavek 
dle odst. 1 na „18 měsíců“. 
Zdůvodnění: Navržená délka období není předkladatelem jakkoliv 
zdůvodněna. Jsme toho názoru, že by navrhovaným stanovením 
přechodného období pouze na 12 měsíců vznikl nedůvodný rozdíl 
oproti § 21 zákona č. 312/2002 Sb., který v odstavci druhém hovoří 
o 18 měsících, a na který se mimochodem předkladatel v důvodové 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.   
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zprávě odkazuje.  
Tato připomínka je zásadní. 

82.  Kraj Olomoucký K § 111 
Navrhujeme vložení nového bodu: V § 111 se vkládá nový odstavec 
7, který zní: „Na žádost úředníka ministerstvo vydá osvědčení 
o uznání rovnocennosti zvláštní odborné způsobilosti prokázané 
osvědčením podle § 21 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků  
a o změně některých zákonů, pokud žadatel prokáže, že obsah 
a rozsah zvláštní odborné způsobilosti, o jehož uznání se žádá, jsou 
rovnocenné odborné způsobilosti dle tohoto zákona.“ 
Zdůvodnění: Již v důvodové zprávě k zákonu č. 250/2016 Sb. bylo 
k tomu ustanovení mimo jiné konstatováno, že „se vychází z toho, že 
zákon č. 312/2002 Sb. upravuje pouze postavení úředníků územních 
samosprávních celků a jeho právní úprava tedy není využitelná 
ve vztahu k úředním osobám státních orgánů.“ Z uvedeného lze 
usoudit, že původní záměr zákonodárce o přezkoušení z odborné 
způsobilosti měl směřovat primárně na úřední osoby státních orgánů, 
které se nikdy před tím nemusely podrobit přezkoušení odborné 
způsobilosti, nikoliv na úředníky územních samosprávných celků, 
kteří měli a mají v tomto směru komplexní právní úpravu. Vzhledem 
k obsahu a rozsahu jednotlivých zkoušek zvláštní odborné 
způsobilosti, kdy jsou tyto zaměřeny obecně na správní činnosti 
v dané oblasti, je však pochopitelné, proč bylo nakonec přistoupeno 
k širšímu výkladu, že se odborné způsobilosti dle tohoto zákona musí 
podrobit i úředníci územních samosprávných celků. Na druhou stranu 
se však zapomnělo na možnost, že některá ze zkoušek stávající 
zvláštní odborné způsobilosti se svým obsahem může významným 
způsobem překrývat s novou zkouškou odborné způsobilosti dle 
tohoto zákona. Vzniká tak duplicita a tím nedůvodné náklady pro 
územní samosprávné celky, kdy je úředník zcela bez zjevného 
důvodu podrobován dvěma zkouškám obdobného obsahu. Konkrétně 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny 
na přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 
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se jedná o zkoušku zvláštní odborné způsobilosti „při přestupkovém 
řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících“. 
Z internetových stránek Institutu pro veřejnou správu 
https://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/zkusebni-otazky/zoz-
zvlastni-cast/kurz-1/ lze zjistit, že rozsahem zvláštní části zkoušky, 
kdy ze 46 otázek z ústní zkoušky, je 25 otázek, tj. více než polovina, 
zaměřeno na znalosti v oblasti odpovědnosti za přestupek a řízení o 
přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb. a následný soudní přezkum 
správních rozhodnutí. Co se týče obecné části zkoušky zvláštní 
odborné způsobilosti, jejíž obsah lze nalézt též na internetových 
stránkách Institutu https://www.institutpraha.cz/overeni-
zoz/zkusebni-otazky/zoz-obecna-cast/kurz-495/, je nutno konstatovat, 
že je svým obsahem daleko rozsáhlejší, než obdobná část u zkoušky 
odborné způsobilosti dle tohoto zákona. V souhrnu lze tak 
konstatovat, že úředník územního samosprávného celku, který 
s úspěchem složil zkoušku z obecné i zvláštní části zvláštní odborné 
způsobilosti „při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního 
hospodářství a správních řízeních souvisejících“ by měl mít právo 
požádat ministerstvo o osvědčení, kterým by došlo k uznání 
rovnocennosti již získané zvláštní odborné způsobilosti, se zkouškou 
odborné způsobilosti dle tohoto zákona, neboť je zcela zřejmé, že se 
uvedené zkoušky obsahově významnou měrou překrývají.  
    Na druhou stranu je nutno podotknout, že návrh splňuje 
i potřebnou míru individualizace posouzení pro případ, že by se 
obsah uvedené zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v budoucnu 
změnil a otázky ze znalostí v oblasti odpovědnosti za přestupek 
a řízení o přestupcích (dříve zákona č. 200/1990 Sb., nyní zákona 
č. 250/2016 Sb.) by byly vypuštěny.  
    Navíc je možno poukázat na to, že vzhledem k velké fluktuaci 
osob či novým činnostem obcí (např. měření rychlosti vozidel 

Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku 
na kvalifikaci, kterým je zkouška podle 
zákona č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 
Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
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stacionárními radary či úsekové měření, parkování v „modrých 
zónách“ apod.), a tím vysokým počtům nových úředníků na ORP 
a krajích, je Institut v rámci přípravy a přezkušování již tak zahlcen 
těmito úředníky a bylo by kontraproduktivní trvat u tohoto nemalého 
okruhu úředníků na duplicitním přezkušování.  
Tato připomínka je zásadní. 

správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

83.  Kraj Olomoucký Čl. I, bod 27 (§ 111 a 112) 
Navrhujeme ponechat v zákoně původní znění § 111 odst. 1, avšak 
s tím, že se zruší v § 112 odst. 9 věková hranice 50 let  a zachová se 
pouze desetiletá praxe. 
Zdůvodnění: Nová právní úprava přestupků zvýšila složitost pracovní 
činnosti na úroveň složitosti pracovní činnosti orgánů činných v 
trestním řízení – orgánů policie, státního zastupitelství a soudů. Svým 
obsahem se totiž stala totožnou s úpravou trestního práva hmotného, 
kterou ve své pracovní činnosti aplikují právě tyto subjekty. Zatímco 
však v trestním řízení je činnost postupně rozdělena mezi uvedené 
orgány činné v trestním řízení, v řízení o přestupku celou pracovní 
činnost (ověřování, vyšetřování, projednávání, rozhodování) 
vykonává postupně jen jeden subjekt, který reprezentuje jak 
vyšetřujícího, tak i veřejnou žalobu a dokonce i soud. Jak státní 
zástupce, tak i soudce musí být osobou mající vysokoškolské 
vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním 
programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice. Zároveň 
musí absolvovat několikaletou praxi a složit odbornou zkoušku. 
Rovněž na orgány policie fungující jako orgány činné v trestním 
řízení jsou kladeny požadavky ohledně vzdělání a praxe vyšší než je 
jen jedna odborná zkouška. Při zohlednění skutečnosti, že v řízení 
o přestupku naplňuje oprávněná úřední osoba jak roli policejního 
orgánu, státního zástupce i soudce se všemi z toho vyplývajícími 
povinnostmi a odpovědností, je namístě klást na její vzdělání a praxi 
stejné nároky jako jsou kladeny na tyto osoby. Proto rozporujeme 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno. 
 
Bude vypuštěna věková hranice 50 let.  
 
Zrušení požadavku vysokoškolského 
vzdělání je vyvoláno četnými požadavky 
jiných územních samosprávných celků, 
které poukazovaly na problémy 
s personálním obsazováním míst 
vysokoškolsky vzdělanými osobami. 
Ministerstvo vnitra nemá informace o tom, 
že by se tento stav změnil. Ohledně 
platových tříd je nutno tuto otázku řešit 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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zmírnění stávajících kvalifikačních požadavků. Problémy při 
obsazování volných pracovních míst vysokoškolsky vzdělanými 
úředními osobami, jimiž bylo argumentováno ve prospěch zmírnění 
stávajících kvalifikačních požadavků, je třeba řešit navýšením 
odměňování oprávněných úředních osob na tomto úseku tak, aby se 
stalo pro tyto osoby atraktivní, nikoliv tím, že tuto mimořádně 
zodpovědnou a náročnou činnost umožníme vykonávat prakticky 
komukoliv.  
Navíc je nutno upozornit na skutečnost, že vypuštěním podmínky 
vysokoškolského vzdělání by stávající umístění daných úředních 
osob v 10. platové třídě (viz 2.10.01. bod 14 či 2.10.25. bod 7) dle 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, mohlo být přesunuto do nižší třídy, neboť § 2 
odst. 1 písm. j) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pro desátou platovou 
třídu stanoví jako kvalifikační předpoklad vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání. 
Úředníci vykonávající tuto agendu by tak mohli být 
i s vysokoškolským vzděláním přeřazeni do nižší platové třídy, což 
by bylo dozajista vnímáno ze strany těchto úředníků velmi negativně. 
Máme za to, že zachování podmínky vysokoškolského vzdělání je 
v souladu s původně deklarovaným cílem zvýšení vzdělanostní 
úrovně úředníků rozhodujících v řízení o přestupku, kdy tato 
podmínka by se nadále vztahovala na nové úředníky, případně na ty 
s praxí do 10 let. V případě zachování tohoto stavu by se navíc 
eliminovala případná nespravedlnost u úředníků, kteří z důvodu 
podmínky v zákoně započali studium vysoké školy, mnohdy na své 
náklady a ve svém volném čase, a nyní by tato podmínka ze zákona 
vypadla.  
Ke stávající podmínce věku uvádíme, že není absolutně zřejmé, proč 
by v případě desetileté praxe v řízení o přestupcích měla být 
zvýhodňována skupina osob starších  
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50 let. Podstatné by totiž měly být zkušenosti a praxe, nikoliv věk. 
Pokud oprávněná úřední osoba má v řízení o přestupcích praxi delší 
než 10 let, v některých případech se může jednat i o praxi 20 let 
a více, avšak tato osoba nedosáhne v době ukončení přechodných 
ustanovení věkový limit 50 let, jeví se tato podmínka jako zcela 
absurdní. 
Tato připomínka je zásadní. 

84.  Kraj Olomoucký K § 112 
Navrhujeme vložení nového bodu: V § 112 odst. 9 větě druhé 
vypustit text „starší 50 let“ a doplnit za slovo „přestupky“ spojení 
„nebo jiné správní delikty“. 
Zdůvodnění: K podmínce věku uvádíme tak, jak je již uvedeno u čl. 1 
bodu č. 27, že není absolutně zřejmé, proč by v případě desetileté 
praxe v řízení o přestupcích měla být zvýhodňována skupina osob 
starších 50 let. Podstatné by totiž měly být zkušenosti  
a praxe, nikoliv věk. Pokud oprávněná úřední osoba má v řízení 
o  přestupcích praxi delší než 10 let, v některých případech se může 
jednat i o praxi 20 let a více, avšak tato osoba nedosáhne v době 
ukončení přechodných ustanovení věkový limit 50 let, jeví se tato 
podmínka jako zcela absurdní. 
Dále se navrhuje v případě podmínky splněné správní praxe doplnění, 
aby bylo výslovně uvedeno, že se praxe týká nejen přestupků, ale 
i bývalých jiných správních deliktů. S ohledem na stávající znění 
§ 112 odst. 9 totiž mohou vzniknout pochybnosti o tom, zda se 
uvedené vztahuje též na úředníka, který deset let projednával pouze 
jiné správní delikty a rozhodoval o nich (např. na úseku silniční 
dopravy) či nikoliv, což by bylo zcela nelogické.  
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno 
 
Bude vypuštěna věková hranice 50 let.  
 
Doplnění slov „nebo správní delikty“ 
považujeme za nadbytečné, neboť bylo 
opakovaně dovozeno výkladem, že do doby 
10 let „projednávání přestupků 
a rozhodování o nich“ spadá též 
projednávání tzv. dosavadních jiných 
správních deliktů, což plyne mimo jiné též 
z § 112 odst. 1 věty první zákona 
č. 250/2016 Sb. Do přechodných 
ustanovení by přitom mělo být zasahováno 
pouze výjimečně. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

85.  Kraj Olomoucký Zmocněnec 
Navrhujeme vložení nového bodu: Za § 72 se vkládá nové ustanovení 
§ 72b, které zní: „Není-li zmocněnec, kterého si obviněný zvolil, 
advokátem nebo jinou osobou uvedenou ve zvláštním právním 

Akceptováno jinak  
 
Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
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předpise upravujícím poskytování právních služeb  a současně 
v pozici zmocněnce vystupuje před správními orgány opakovaně, 
rozhodne správní orgán o tom, že zastoupení nepřipustí. Správní 
orgán rozhodne usnesením, které se poznamená do spisu.“ 
Zdůvodnění: Ustanovení bylo navrhováno již v rámci meziresortního 
připomínkového řízení předmětného zákona v roce 2014, kdy však 
návrh nebyl ze strany MV akceptován.  
Poskytování právních služeb (mezi které patří i zastupování 
v přestupkových věcech) mohou na území ČR legálně poskytovat 
pouze osoby uvedené v § 2 zákona o advokacii (tj. zejména advokáti 
a notáři). Přesto je praxe v oblasti správního trestání (zejména  
v agendě dopravních přestupků) taková, že dochází řadu let 
k rozsáhlému a závažnému porušování zákona o advokacii tím, že 
tyto právní služby poskytují ve velkém rozsahu  
a dlouhodobě osoby, které vůbec nejsou osobami uvedenými v § 2 
zákona o advokacii (tzv. obecní zmocněnci), případně osoby, které 
zneužívají právo (např. tzv. Motoristická vzájemná pojišťovna 
https://www.novinky.cz/domaci/465053-pojistovna-proti-pokutam-
chysta-novy-trik-na-urady-uz-se-o-ni-zajima-policie.html nebo 
https://g.cz/budvar-kocourek/#). I když je tato letitá nezákonná praxe 
veřejně známá a řada těchto osob mohla dosáhnout touto nelegální 
činností vysokých příjmů, není a nebyl tento stát schopen takové 
činnosti relativně malé skupiny osob čelit, a to ať již v trestněprávní 
rovině věci (trestný čin neoprávněného podnikání) či v rovině postihu 
advokátů, kteří jednají v rozporu se zákonem o advokacii tím, že 
s těmito osobami spolupracují (jejich jména jsou také veřejně známa, 
viz např. https://g.cz/budvar-kocourek-mike/); konkrétně jde 
o porušení § 17 zákona o advokacii ve spojení s čl. 11 odst. 3 
etického kodexu.  
I přes to, že je věcí správních orgánů, aby si se zneužitím práva 
spočívajícího v účelovém založení družstva poradily a pro zneužití 
práva takové zastoupení nepřipustily, a je též věcí České advokátní 

že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VEUL)



 96  

komory konečně řešit a postihnout advokáty, kteří jednají veřejně 
roky mnohdy na hraně zákona, je nezbytné přijmout úpravu, která 
zamezí tzv. obecným zmocněncům zastupovat opakovaně osoby 
v řízeních o přestupku. Tzv. vinklaření, které tyto osoby provozují, 
s sebou nese i lži, falšování razítek lékařů apod., tedy činnosti, které 
by si osoba poskytující právní služby legálně (tj. dle zákona 
o advokacii) nesměla dovolit a pakliže by si je dovolila, měla by být 
z komory vyloučena. Konstatovat lze též fakt, že tito zmocněnci 
a spolupracující advokáti způsobují i následnou zahlcenost správních 
soudů, včetně Nejvyššího správního soudu, kde v oblasti přestupků 
většinu kasačních stížností podávají či podávali dva právní zástupci, 
spojení s těmito obecnými zmocněnci. Na tyto problémy soustavně 
upozorňujeme na různých úrovních, avšak dosud bez zjevného 
efektu. 
K omezení tohoto negativního jevu se proto navrhuje zapracovat 
do návrhu zákona právní úpravu týkající se zmocněnců, která je 
obdobná v § 27 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, aby správní orgán mohl u obecného 
zmocněnce, který zastupuje (zjevně za úplatu) opakovaně, 
rozhodnout o nepřipuštění zastoupení. 
Jako forma rozhodnutí bylo zvoleno usnesení, které se poznamená 
do spisu. Toto lze totiž podle § 76 odst. 3 správního řádu v průběhu 
řízení podle potřeby změnit novým usnesením. Zákonnost usnesení, 
vč. jeho důvodů, lze pak přezkoumat v rámci posouzení odvolání 
proti meritornímu rozhodnutí nebo u soudu. Výslovné uvedení 
způsobu rozhodnutí se do návrhu zákona uvádí proto, že jde 
o procesní formu rozhodnutí, přičemž správní řád upravuje, že 
usnesením správní orgán rozhoduje v případech stanovených 
zákonem. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

86.  Plzeňský kraj Čl. I, bod 11 (§ 74) Částečně akceptováno, ve zbytku 
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Navrhuje se text doplnit ve znění „nejde-li o přestupek 
provozovatele vozidla dle § 125f,  pokud porušení pravidel bylo 
zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického 
prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích“. 
Zdůvodnění: Z důvodové zprávy sice vyplývá, že se má toto 
ustanovení týkat přestupků provozovatele vozidla podle § 125f 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, což jsou přestupky posuzované v rámci 
tzv. „objektivní odpovědnosti“ provozovatele vozidla, v návrhu 
zákona se však výslovné znění neobjevuje. Zákon o silničním 
provozu však upravuje i „jiné“ přestupky provozovatele vozidla, jako 
např. přestupek fyzické osoby dle § 125c odst. 2 či přestupky 
právnických osob a podnikajících fyzických osob dle § 125d. Proto 
se navrhuje, aby se uvedená novelizace týkala výhradně přestupku 
provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1, pokud porušení pravidel 
bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického 
prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na  bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích. V případě neoprávněného 
zastavení nebo stání vozidla je dle našeho názoru  nevhodné zcela 
rezignovat na nezbytné šetření k zjišťování důkazních prostředků 
nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. 
V takových případech považujeme za vhodné, aby policejní orgán 
vždy provedl fotodokumentaci a řádně zadokumentoval pro věc 
důležité okolnosti přestupku. V opačném případě by  se správní orgán 
mohl dostat do situace, že  nebude schopen přestupek provozovatele 
vozidla projednat, neboť nebude mít dostatek podkladů pro 
konstatování, že porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na 
pozemních komunikacích vykazuje skutečně znaky přestupku podle 
zákona o silničním provozu, což je  zákonná podmínka pro vyvození 
objektivní odpovědnosti za přestupek  provozovatele vozidla. 

vysvětleno. 
 
Bude doplněn pouze odkaz na § 125f 
zákona o silničním provozu. 
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 107. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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87.  Plzeňský kraj K čl. I, bod 27 (§ 111 a 112) 
Navrhuje se ponechat v zákoně původní znění § 111 odst. 1, 
avšak s tím, že se zruší v § 112 odst. 9 věková hranice 50 let 
a zachová se pouze desetiletá praxe. 
Zdůvodnění: Ke stávající podmínce věku uvádíme, že není absolutně 
zřejmé, proč by v případě desetileté praxe v řízení o přestupcích měla 
být zvýhodňována skupina osob starších 50 let. Podstatné by totiž 
měly být zkušenosti a praxe, nikoliv věk. Pokud oprávněná úřední 
osoba má v řízení o přestupcích praxi delší než 10 let, v některých 
případech se může jednat i o praxi 20 let a více, avšak tato osoba 
nedosáhne v době ukončení přechodných ustanovení věkový limit 50 
let, jeví se tato podmínka jako zcela absurdní. 
Naopak máme za to, že zachování podmínky vysokoškolského 
vzdělání je v souladu s původně deklarovaným cílem zvýšení 
vzdělanostní úrovně úředníků rozhodujících v řízení o přestupku, kdy 
tato podmínka by se nadále vztahovala na nové úředníky, případně na 
ty s praxí do 10 let. V případě zrušení věkového omezení 
v přechodných ustanoveních totiž budou moci na úřadech nadále 
pracovat i zkušení úředníci bez vysoké školy, samozřejmě s praxí 
delší než deset let. Za tohoto stavu by se navíc eliminovala případná 
nespravedlnost u úředníků, kteří z důvodu podmínky v zákoně 
započali studium vysoké školy, mnohdy na své náklady a ve svém 
volném čase, a nyní by tato podmínka ze zákona vypadla. Důsledkem 
toho by totiž mohla být skutečnost, že vypuštěním podmínky vysoké 
školy, by stávající umístění v 10. platové třídě (viz 2.10.01. bod 14 či 
2.10.25. bod 7) dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě, mohlo být přesunuto do nižší třídy, 
neboť § 2 odst. 1 písm. j) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pro desátou 
platovou třídu stanoví jako kvalifikační předpoklad vysokoškolské 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno 
 
Bude vypuštěna věková hranice 50 let.  
 
Zrušení požadavku vysokoškolského 
vzdělání je vyvoláno četnými požadavky 
jiných územních samosprávných celků, 
které poukazovaly na problémy 
s personálním obsazováním míst 
vysokoškolsky vzdělanými osobami. 
Ministerstvo vnitra nemá informace o tom, 
že by se tento stav změnil. Ohledně 
platových tříd je nutno tuto otázku řešit 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání. Úředníci vykonávající tuto agendu by tak mohli být 
i vysokoškolským vzděláním přeřazeni do nižší platové třídy, což by 
bylo dozajista vnímáno ze strany těchto úředníků velmi negativně. 
 

88.  Plzeňský kraj Čl. I, bod 28 (§ 111) 
Navrhuje se změnit délku období, do kdy musí být splněn 
požadavek dle odst. 1 na „18 měsíců“ 
Zdůvodnění: Navržená délka období není předkladatelem jakkoliv 
zdůvodněna. Jsme toho názoru, že by navrhovaným stanovením 
přechodného období pouze na 12 měsíců vznikl nedůvodný rozdíl 
oproti § 21 zákona č. 312/2002 Sb., který v odstavci druhém hovoří 
o 18 měsících, a na který se mimochodem předkladatel v důvodové 
zprávě odkazuje.  
 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

89.  Plzeňský kraj Zmocněnec 
K čl. 1 - Navrhuje se vložení nového bodu  
Vkládá se nové ustanovení § 72b 
Návrh znění nového ustanovení: „Není-li zmocněnec, kterého si 
obviněný zvolil, advokátem nebo jinou osobou uvedenou ve 
zvláštním právním předpise upravujícím poskytování právních 
služeb3 a současně v pozici zmocněnce vystupuje před správními 
orgány opakovaně, rozhodne správní orgán o tom, že zastoupení 
nepřipustí. Správní orgán rozhodne usnesením, které se poznamená 
do spisu.“ 
Zdůvodnění: Ustanovení bylo navrhováno již v rámci meziresortního 
připomínkového řízení předmětného zákona v roce 2014, kdy však 
návrh nebyl ze strany MV akceptován. Poskytování právních služeb 
(mezi které patří i zastupování v přestupkových věcech) mohou na 
území ČR legálně poskytovat pouze osoby uvedené v § 2 zákona  

Akceptováno jinak 
 
Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
 

 
3 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zn. pozdějších předpisů 
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o advokacii (tj. zejména advokáti a notáři). Přesto je praxe v oblasti 
správního trestání (zejména v agendě dopravních přestupků) taková, 
že  řadu let dochází  k rozsáhlému a závažnému porušování zákona 
o advokacii tím, že tyto právní služby poskytují ve velkém rozsahu 
a dlouhodobě osoby, které vůbec nejsou osobami uvedenými v § 2 
zákona o advokacii (tzv. obecní zmocněnci), případně osoby, které 
zneužívají právo (např. tzv. Motoristická vzájemná pojišťovna 
https://www.novinky.cz/domaci/465053-pojistovna-proti-pokutam-
chysta-novy-trik-na-urady-uz-se-o-ni-zajima-policie.html nebo 
https://g.cz/budvar-kocourek/#. I když je tato letitá nezákonná praxe 
veřejně známá a řada těchto osob mohla dosáhnout touto nelegální 
činností vysokých příjmů, není a nebyl tento stát schopen takové 
činnosti relativně malé skupiny osob čelit, a to ať již v trestněprávní 
rovině věci (trestný čin neoprávněného podnikání) či v rovině postihu 
advokátů, kteří jednají v rozporu se zákonem o advokacii tím, že 
s těmito osobami spolupracují (jejich jména jsou také veřejně známa, 
viz např. https://g.cz/budvar-kocourek-mike/); konkrétně jde 
o porušení § 17 zákona o advokacii ve spojení s čl. 11 odst. 3 
etického kodexu.  
I přes to, že je věcí správních orgánů, aby si se zneužitím práva 
spočívajícího v účelovém založení družstva poradili a pro zneužití 
práva takové zastoupení nepřipustili a je též věcí České advokátní 
komory konečně řešit a postihnout advokáty, kteří jednají veřejně 
roky v rozporu se zákonem, je nezbytné přijmout úpravu, která 
zamezí tzv. obecným zmocněncům zastupovat opakovaně osoby 
v řízeních o přestupku. Běžnou praxí těchto osob jsou lži, falšování 
razítek lékařů apod., tedy činnosti, které by si osoba poskytující 
právní služby legálně (tj. dle zákona o advokacii) nesměla dovolit 
a pakliže by si je dovolila, měla by být z komory vyloučena. Tito 
obecní zmocněnci způsobují i následnou zahlcenost správních soudů, 
včetně Nejvyššího správního soudu, kde v oblasti přestupků většinu 
kasačních stížností podávají či podávali dva právní zástupci, spojení 
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s těmito obecnými zmocněnci. Na tyto problémy soustavně 
upozorňujeme na různých úrovních, avšak dosud bez zjevného 
efektu. 
K omezení tohoto negativního jevu se proto navrhuje zapracovat 
do návrhu zákona právní úpravu týkající se zmocněnců, která je 
obdobná v § 27 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, aby správní orgán mohl u obecného 
zmocněnce, který zastupuje (zjevně za úplatu) opakovaně, 
rozhodnout o nepřipuštění zastoupení. Jako forma rozhodnutí bylo 
zvoleno usnesení, které se poznamená do spisu. Toto lze totiž podle 
§ 76 odst. 3 správního řádu v průběhu řízení podle potřeby změnit 
novým usnesením. Zákonnost usnesení, vč. jeho důvodů, lze pak 
přezkoumat v rámci posouzení odvolání proti meritornímu 
rozhodnutí nebo u soudu. Výslovné uvedení způsobu rozhodnutí se 
do návrhu zákona uvádí proto, že jde o procesní formu rozhodnutí, 
přičemž správní řád upravuje, že usnesením správní orgán rozhoduje 
v případech stanovených zákonem. 
 
 

90.  Středočeský kraj Čl. I, bod 7 (§ 71 a 79) 
Navrhované znění § 71 je rozporné: Osoba přímo postižená 
spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování 
dala souhlas, právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na 
poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo 
vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo 
účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, 
právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo 
na oznámení rozhodnutí. 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 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno 
 
Z § 71 věty první se vypustí slova 
„potřebných ke zpětvzetí souhlasu“.  
 
Navrženou úpravu pokládáme 
za nesystémovou, neboť osoba mladší 18 let 
nemusí ze zákona dávat souhlas se 
zahájením řízení.   Vzhledem k tomu ovšem 
přichází o procesní práva s tímto souhlasem 
přímo spjatými (§ 71). Proto se tato 
nerovnost odstraňuje tím, že se stanoví, že 
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odst. 5). 
 
Navrhujeme ponechat znění § 71 beze změny a naopak provést 
změnu § 79 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb. následovně: 
 
„Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let, 
vztahuje se oprávnění dát souhlas k zahájení řízení nebo 
k pokračování již zahájeného řízení na zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, a v případech, kdyby byl podezřelým ze spáchání 
přestupku zákonný zástupce nebo opatrovník, vztahuje se 
oprávnění dát souhlas k zahájení řízení nebo k pokračování 
v řízení na orgán sociálně právní ochrany dětí příslušný podle 
místa trvalého pobytu osoby přímo postižené spácháním 
přestupku. Zákonný zástupce, opatrovník a orgán sociálně 
právní ochrany dětí, který dal souhlas k zahájení řízení nebo 
k pokračování v řízení o přestupku, má práva podle § 71.“.  
 
Odůvodnění: 
Pro případ, kdy bude vedeno řízení bez souhlasu osoby přímo 
postižené spácháním přestupku, bude předkladatelem navrhované 
znění působit výkladové problémy, protože nebude zcela zřejmé, zda 
osoba postižená spácháním přestupku, která nedala souhlas 
s projednáním přestupku (§ 79 odst. 5), bude mít fakticky „právo na 
poskytnutí informací potřebných ke zpětvzetí souhlasu“, potažmo 
právo na vyjádření, že si nepřeje, aby bylo přestupkové řízení 
s obviněným nadále vedeno. 
 
Dosavadní znění § 79 odst. 5 odnímá procesně plně způsobilým 
osobám v těch případech, kdy přestupek byl důvodem pro vykázání 
z obydlí, na rozdíl od těch případů, kdy přestupek nebyl důvodem pro 
vykázání ze společného obydlí, vyjádřit vůli, zda souhlasí 
s projednáním přestupku. To však může vést k nepříznivým 

i když osoba souhlas ze zákona nedává, pak 
požívá stejná procesní práva, jako 
v případě, kdy by byla povinna souhlas dát.  
 
Na provedení řízení v těchto případech 
převažuje veřejný zájem, který zhodnotí 
správní orgán při posuzování podmínek pro 
zahájení řízení. Ingerence dalších subjektů 
by znamenala pouze další komplikace. 
 
Navrhovaná úprava se týká zejména oběti 
domácího násilí. Tato osoba třeba 
i nedobrovolně podstupuje řízení 
o přestupku, nemá však stejné procesní 
postavení, které by měla v řízení o tomtéž 
přestupku, pokud by k domácímu násilí 
došlo, aniž by zároveň došlo k vykázání. 
 
Podle Závěru č. 160 ze zasedání poradního 
sboru ministra vnitra ke správnímu 
řádu  a správnímu trestání ze dne 24. 11. 
2017 osoba přímo postižená spácháním 
přestupku je oprávněna nechat se zastoupit 
zmocněncem, avšak souhlas se zahájením, 
resp. s pokračováním řízení o přestupku 
podle § 79 zákona č. 250/2016 Sb. může dát 
zmocněnec pouze na základě plné moci, 
která obsahuje výslovné zmocnění 
k takovému úkonu. Z toho lze analogicky 
dovodit, že osoba přímo postižená 
spácháním přestupku mladší 18 let je 
v rozsahu, v jakém nemá procesní 
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následkům v těch případech, kdy vůlí osoby přestupkem postižené 
nebude, aby byl přestupek s obviněným projednán. Hrozí totiž 
vysoké riziko, že v takových případech bude osoba přestupkem přímo 
postižená v podstatě dohnána k tomu, aby před správním orgánem 
uvedla nepravdivý popis skutku za účelem docílení zastavení řízení 
s obviněným. Přistoupit v těchto případech k projednávání přestupků 
bez souhlasu osoby přestupkem postižené bude možné v případě, kdy 
stát bude schopen garantovat ochranu osoby přestupkem postižené 
např. i v těch případech, kdy osoba přestupkem postižená obývá 
s podezřelým z přestupku společnou domácnost.  
Rovněž v případech, kdy je přestupkem postižena osoba mladší 18 
let, měla by být v maximální míře zajištěna ochrana jejích práv 
a zájmů, a proto se navrhuje, aby v těchto případech měl procesní 
práva osoby dávající souhlas k zahájení řízení nebo k pokračování 
v řízení o přestupku zákonný zástupce, opatrovník, či orgán sociálně 
právní ochrany dětí.  
 
Tato připomínka je zásadní 
 

způsobilost, v řízení zastupována zákonným 
zástupcem ve smyslu § 32 odst. 1 správního 
řádu, popřípadě je jí ustanoven opatrovník 
podle § 32 odst. 2 písm. a) téhož zákona, 
pokud osoba mladší 18 let nemá zákonného 
zástupce nebo nemůže-li ji zákonný 
zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka 
podle zvláštního zákona. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník pak budou uplatňovat 
procesní práva osoby přímo postižené 
spácháním přestupku mladší 18 let podle 
§ 71 zákona č. 250/2016 Sb. (s výjimkou 
dání souhlasu se zahájením nebo 
pokračováním v řízení).  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 
 

91.  Středočeský kraj Čl. I, bod 19 (§ 80a) 
Podle navrhovaného znění nového § 80a (Zvláštní opatření 
k zajištěné 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. 
 
Navrhujeme § 80a do zákona č. 250/22016 Sb. nevkládat. 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, o jaké vhodné opatření k zajištění bezpečnosti osob se 
má jednat. Hrozí zde vysoké riziko, že pokud dojde např. v rámci 
ústního jednání, či těsně před nebo po ústním jednání k nějakému 

Akceptováno jinak  
 
Ustanovení bude vypuštěno.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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incidentu, bude to přičítáno k tíži správního orgánu, ačkoliv ten učinil 
opatření, která považoval za „vhodná“.  Např. v souvislosti 
s přestupky proti občanskému soužití, které jsou řešeny v hojné míře, 
je otázkou, zda jedním z vhodných opatření, bude např. instalace 
bezpečnostních rámů ve vstupech do budovy, aby se zamezilo 
možnosti pronesení zbraně. Rovněž přítomnost policie při řešených 
případech přestupků proti občanskému soužití v místě ústního jednání 
není v hojné míře zřejmě realizovatelná – hrozí riziko, že pokud 
správní orgán „potřebné“ opatření neučiní (to, že nebylo učiněno 
„potřebné“ opatření, se bude zřejmě zjišťovat teprve po incidentu), 
bude to přičítáno k jeho tíži (např. jako nesprávný úřední postup). 
Jestliže správní orgány přijmou taková opatření, která fakticky, 
nikoliv pouze formálně, povedou k prevenci, bude taková prevence 
zvyšovat náklady na výkon přenesené působnosti v agendě 
projednávání přestupků. Jestliže má být cílem skutečná (materiální) 
a nikoliv pouze formální ochrana osob, je nutno takovou ochranu 
řešit alespoň zčásti systematicky, a nikoliv pouze jedním výkladově 
problematickým a neurčitým ustanovením zákona.        
 
Tato připomínka je zásadní 
 

92.  Středočeský kraj K § 111 
Navrhujeme zapracovat do znění § 111 zákona č. 250/2016 Sb. 
ustanovení odstraňujícího duplicitu prováděných zkoušek v případě 
úředníků územně samosprávných celků, a to následovně: 
  
„Odbornou způsobilost podle odst. 1 v rozsahu ověření znalostí 
organizace a činnosti veřejné správy nemusejí prokazovat 
úředníci územních samosprávných celků, kteří absolvovali 
obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle zákona 
o úřednících územně samosprávných celků. Odbornou 
způsobilost podle odst. 1 v rozsahu ověření znalostí právních 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
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předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek nemusejí 
prokazovat úředníci územních samosprávných celků, kteří 
absolvovali zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství 
a správních řízeních souvisejících, a při přestupkovém řízení ve 
věci  pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, 
veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, vykonaných 
podle zákona o úřednících územně samosprávných celků.“. 
 
Odůvodnění: 
Úředníci územních samosprávných celků skládají pro výkon své 
funkce zkoušku zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, která má obecnou a zvláštní část, 
přičemž obecná část zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště 
obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost 
zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze 
a správního řádu, a schopnost aplikace těchto znalostí. 
 
Tito úředníci ÚSC by tedy měli skládat duplicitně zkoušku odborné 
způsobilosti z ověření znalostí organizace a činnosti veřejné správy 
(což je téměř totožný termín jako v případě ZOZ „znalost základů 
veřejné správy“).  
 
Úředníci ÚSC, kteří prokázali znalost v oblasti odpovědnosti 
za přestupek absolvováním zvláštní části zkoušky odborné 
způsobilosti: 

-  při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu na úseku dopravy a silničního 
hospodářství a správních řízeních souvisejících,  

- při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, 

odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny 
na přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 
Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku 
na kvalifikaci, kterým je zkouška podle 
zákona č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VEUL)



 106  

pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, 

by měli duplicitně skládat zkoušku odborné způsobilosti ze znalostí 
právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek. 
 
Vzhledem k tomu, že duplicitní skládání zkoušek je nehospodárné, 
neúčelné a proti principům činnosti veřejné správy, navrhujeme 
upravit výjimku pro úřední osoby, které absolvovaly zkoušku ZOZ 
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

93.  Kraj Ústecký Čl. I, bod 17 (§ 76) 
V návrhu jsou do uvedeného ustanovení doplněna slova: „; usnesení 
se oznamuje osobě přímo postižené spácháním přestupku.“ 
Tento text navrhujeme změnit na text: „Osoba přímo postižená 
přestupkem se vyrozumí o odložení věci.“ 

 

Akceptováno 
 
Bude upraveno, že usnesení se pouze 
poznamená do spisu a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku se o něm 
vhodným způsobem vyrozumí. 
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Návrh úplného znění odstavce 4: 
„Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže 
osoba přímo postižená spácháním přestupku nedala souhlas 
k zahájení řízení nebo tento souhlas vzala zpět, nejedná-li se 
o  přestupek, který lze projednat i bez takového souhlasu; osoba 
přímo postižená přestupkem se vyrozumí o odložení věci.“ 

 
Odůvodnění: 
Z výše uvedené návrhu ministerstva vyplývá, že zákonodárce chce 
informovat osobu přímo postiženou spácháním přestupku o odložení 
věci. Dle našeho názoru by však již neměla být dána možnost 
odvolání, a to v souladu s § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to i proto, že osoba 
přímo postižená přestupkem toto právo nemá ani v řízeních, která 
byla standardně zahájena a následně ukončena. Rovněž není zřejmé, 
proti čemu by se měla tato osoba odvolávat, nicméně z praxe máme 
poznání, že v mnoha případech jsou odvolání podávána jen proto, že 
tato možnost existuje. V důsledku se pak příslušné úřady dostávají 
do situace, kdy jsou nuceny řešit pouze obstrukční odvolání. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

94.  Kraj Ústecký Čl. I, bod 27 (§ 111) 
V souvislosti s navrhovanou změnou § 111 odst. 1 navrhujeme 
změnit současné znění § 112 odst. 9, a to vypuštěním slov „starší 50 
let“ a doplnit do věty druhé za text „také úřední osoba“ text „která 
má vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském studijním 
programu“. 
 
Návrh úplného znění § 112 odstavce 9: 
„Do 31. prosince 2022 může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také osoba, která nesplňuje podmínky podle § 111; 
předseda komise musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském 

Částečně akceptováno - budou vypuštěna 
slova „starší 50 let“.  
 
Ve zbytku ROZPOR 
 
Zrušení požadavku vysokoškolského 
vzdělání je vyvoláno četnými požadavky 
jiných územních samosprávných celků, 
které poukazovaly na problémy 
s personálním obsazováním míst 
vysokoškolsky vzdělanými osobami. 
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studijním programu v oblasti právo nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Po této době může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také úřední osoba, která má vysokoškolské vzdělání 
alespoň v bakalářském studijním programu, pokud nejméně 10 let 
projednávala přestupky a rozhodovala o nich.“ 

 
Odůvodnění: 
Ponechání podmínky věku 50 let v přechodných ustanoveních 
považujeme za silně diskriminační z hlediska věku. Nabytí věku 50 
let z hlediska odbornosti a odpovědného vykonávání agendy 
neprospěje žádným způsobem. Příklad absurdní situace dle této 
právní normy:  

1) Úředník, středoškolák, věk 51 let, 10 let praxe 
v projednávání přestupků, bez vysokoškolského vzdělání, 
nemusí skládat zkoušku dle ustanovení § 111 zákona. 
 

2) Úředník, vysokoškolsky vzdělaný, věk 47 let, 25 let praxe 
v projednávání přestupků – takový úředník, který studoval 
a nabyl 25 letou praxi, bude muset skládat zkoušku dle 
ustanovení § 111 zákona. 
 

Na těchto dvou příkladech je ukázáno, že nabytí věku 50 let, není 
žádným zásadním přínosem pro odbornost dané úřední osoby, naopak 
je odrazující pro mladší generaci pracovat ve veřejné správě, jelikož 
jsou na úředníky kladeny čím dál větší požadavky (různé zkoušky 
odborné způsobilosti). Někteří úředníci jich mají několik, včetně 
skládání další zkoušky dle ustanovení § 111 zákona o odpovědnosti 
za přestupky, přičemž oblast, z které je zkouška skládána, se v mnoha 
případech kryje s již složenými zkouškami odborné způsobilosti, 
které úřednici složili, a budou se opět připravovat v daných oblastech 
ke složení zkoušky.       
 

Ministerstvo vnitra nemá informace o tom, 
že by se tento stav změnil. Ohledně 
platových tříd je nutno tuto otázku řešit 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že stanovit věk jako jedno z kritérií, kdy 
úředník nebude muset skládat zkoušku odborné způsobilosti, není 
z hlediska profesionality a znalostí významné. Co se týká vzdělání, 
tak většina stávajících úředníků byla nucena si doplnit vzdělání, 
protože tato agenda je zařazena do takové platové třídy, kde je 
požadováno vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském 
studijním programu. Takže buď úředníci již takové vzdělání mají, 
nebo jej dokončí do 31. prosince 2022. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

95.  Zlínský kraj K § 32 
K Čl. 1: Navrhujeme vložení nového bodu:  
V § 32 se za písmeno c) doplňuje písm. d), které zní: „po kterou se 
pro tentýž skutek vedlo řízení o přestupku s osobou, k určení jejíž 
totožnosti poskytl údaje subjekt, který tím plnil povinnost podle 
zvláštního právního předpisu". Dosavadní písmeno d) se označuje 
písm. e).“   
Odůvodnění:  
S účinností zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, se správní delikty staly přestupky dle tohoto zákona, 
což má negativní dopad na proces u přestupku provozovatele vozidla 
dle ust. § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 125h 
odst. 1 zákona o silničním provozu příslušný správní orgán 
bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve 
provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku 
(např. překročení nejvyšší dovolené rychlosti), k uhrazení tzv. určené 
částky za zákonem stanovených podmínek. Provozovatel vozidla je 
však oprávněn na tuto výzvu v reakci sdělit totožnost řidiče, který 
vozidlo v rozhodnou dobu řídil (viz ust. § 125h odst. 6 zákona 
o silničním provozu), a splnit tak povinnost, která mu vyplývá z § 10 

Neakceptováno 
 
ROZPOR 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Návrh novely zákona č. 250/2016 Sb. není 
vhodným nosičem pro takovou změnu. 
Dané ustanovení svou povahou patří spíše 
do zákona o silničním provozu jako zvláštní 
právní úpravy, nikoli do obecné právní 
úpravy zákona č. 250/2016 Sb..  
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odst. 4 zákona o silničním provozu. 
Příslušný správní orgán po dalším šetření často zahájí a vede řízení  
o daném skutku s označeným řidičem vozidla, přičemž může nastat 
situace, že nebude obviněnému z přestupku spáchání skutku 
prokázáno  a řízení se zastaví. Následně příslušný správní orgán 
zahájí řízení o tomtéž skutku s provozovatelem vozidla. V tomto 
směru tak dochází k situaci, kdy je spáchán přestupek, 
na základě označení řidiče se řízení o přestupku vede s jednou 
osobou, přičemž dochází k příslušnému přerušování promlčecí 
doby ve smyslu ust. § 32 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., nicméně 
následně je toto řízení zastaveno a správní orgán se „vrací zpět“, 
resp. zahajuje nové řízení s jinou osobou (popř.  
i shodnou, pouze z jiného titulu), jehož předmětem je stejné 
protiprávní jednání (stále překročení nejvyšší dovolené rychlosti). 
Promlčecí doba však činí jeden rok od spáchání přestupku, což má 
za důsledek často nemožnost přestupek provozovatele vozidla vůbec 
projednat.  
Takový postup bývá pravidelně taktikou nechvalně známých 
„obecných zmocněnců“ využívajících různé způsoby obstrukčních 
praktik. 
Dosavadní judikatura správních soudů - konkrétně rozsudek NSS č.j. 
1 As 22/2012-55, sice nepodmiňuje totožnost skutku stejnou právní 
kvalifikací, ale vždy osobou téhož pachatele, který je za událost  
odpovědný, okolnostmi, časem a místem. V případě rozdílné osoby 
řidiče a provozovatele vozidla tak projednáváním přestupku řidiče 
(ohledně téhož skutku) není podle stávající úpravy přerušována ani 
stavěna lhůta k projednání přestupku provozovatele vozidla, k němuž 
se řízení „může vrátit“. 
Znění je navrhováno v obecné rovině z důvodu možného využití 
i v jiných řízeních než jen o předmětném přestupku, a je zúženo právě 
na případy, kdy určitý subjekt má povinnost (byť s výhradou práva na 
odepření podání vysvětlení) sdělit správnímu orgánu údaje vedoucí 
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ke ztotožnění možného pachatele, a učiní tak, přičemž v řízení pak 
pravdivost takového tvrzení není prokázána. Správní orgán totiž 
s ohledem na zásadu oficiality nemá jinou možnost, než s dotyčnou 
osobou vést přestupkové řízení, nebo jí minimálně předvolávat 
k podání vysvětlení, přičemž samotné její prvotní doznání k uznání 
viny přestupkem nestačí, pokud následně (ať již v odvolacím řízení, 
nebo i v navazujícím správním řízení soudním) toto doznání odvolá 
a předloží alternativní skutkovou verzi (viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu č.j. 1 As 406/2018-34). 
 

96.  Zlínský kraj  K § 47 
K Čl. 1: Navrhujeme vložení nového bodu:  
„V § 47 se za odst. 2 doplňuje odst. 3, který zní: „Pokud během 
výkonu správního trestu zákazu činnosti je pachateli uložen správní 
trest spočívající v zákazu téže činnosti, počíná výkon tohoto dalšího 
trestu poté, co je předchozí trest vykonán. Doba výkonu všech takto 
uložených trestů nesmí přesáhnout dvojnásobek doby uvedené 
v odst. 2“ Dosavadní odstavce 3-6 se označují jako 4-7. Do nového 
odstavce 5 se doplňuje text: „V případě výkonu vícero po sobě 
jdoucích správních trestů zákazu činnosti lze upustit od výkonu 
zbývající části trestu nejdříve po uplynutí jedné poloviny z celkové 
doby uložených trestů. O žádosti rozhoduje ten správní orgán, který 
uložil správní trest zákazu činnosti jako poslední. Splnění podmínek 
dle odst. 5 a 6 se posuzuje ve vztahu ke každému rozhodnutí dle 
odst. 3“. 
Odůvodnění:  
Při ukládání správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu 
řídit motorová vozidla není zcela výjimečná situace, že řidiči je 
ukládán několikátý zákaz činnosti, přičemž v současné době tato 
sankce počíná běžet vždy od právní moci rozhodnutí. Tímto 
postupem dochází k překrývání jednotlivých zákazů, což není 
spravedlivý režim oproti soudnímu řízení trestnímu, v němž 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
S ohledem na nižší společenskou závažnost 
přestupků považujeme za dostatečné 
zohlednění při posuzování možnosti upustit 
od výkonu zbytku správního trestu 
a zohledňování recidivy při ukládání trestů.  
 
Návrh novely zákona č. 250/2016 Sb. není 
vhodným nosičem pro takovou změnu. Ke 
zvážení může být zakotvení speciální 
úpravy při jiné vhodné příležitosti do 
zákona o silničním provozu jako zvláštní 
právní úpravy, nikoli do obecné právní 
úpravy zákona č. 250/2016 Sb., je-li 
popisovaná situace problematická zvláště 
na tomto úseku. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
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jednotlivé tresty zákazu činnosti počínají běžet po sobě, jak dovodila 
judikatura v trestním řízení4. Žádáme tak, jako je tomu v trestním 
řízení, aby jednotlivé tresty zákazu činnosti na sebe navazovaly, tzn., 
sčítaly se, a to i pro účely stanovení poloviny doby pro potřeby 
rozhodování o upuštění od zbytku výkonu tohoto trestu. Usnesení 
Ústavního soudu č.j. III.ÚS 55/16 ze dne 20. 9. 2016 zastává ještě 
přísnější právní názor, a sice, že nejen potvrzuje princip samotného 
sčítání trestů, ale pro (podmínečné) upuštění od zbytku výkonu trestu 
aprobuje jako správné posuzovat výkon teprve posledního trestu 
zákazu činnosti. Pokud tak jsou uloženy dva tresty zákazu činnosti 
v trvání dvou let, Ústavní soud posvěcuje správnost praxe, kdy 
možnost rozhodnout o upuštění od zbytku výkonu trestu nenastává po 
dvou letech (součet obou trestů), ale až po třech letech (polovina 
doby výkonu posledního v řadě uloženého trestu zákazu činnosti). 
Za těchto okolností navrhujeme mírnější variantu, ovšem s limitem, 
tedy „zastropováním“ celkového výkonu doby trestu zákazu činnosti 
na dvojnásobek doby určené obecnou úpravou přestupkového 
zákona, neboť jakákoliv kratší doba by dle našeho názoru nevedla 
k odpovídajícímu odstrašujícímu účinku hrozby kumulace trestů, 
a jakákoliv vyšší doba by již byla zcela demotivující a nedávala by 
pachateli opětovnou „šanci“ k návratu do silničního provozu při 
vyvinutí odpovídající snahy. Byla by jen trestem bez výchovného 
působení. 
 

vypořádání.  

97.  Zlínský kraj  Čl. I, bod 11 (§ 74) 
Navrhujeme doplnit text ve znění „nejde-li  
o přestupek provozovatele vozidla dle § 125f“.  
 
Odůvodnění: 
Z důvodové zprávy sice vyplývá, že se má toto ustanovení týkat 

Akceptováno  
 
Bude doplněn pouze odkaz na § 125f 
zákona o silničním provozu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 

 
4 Např. Usnesení Městského soudu v Praze č.j.5 To 454/2015.  
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přestupků provozovatele vozidla podle § 125f zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
což jsou přestupky posuzované v rámci tzv. „objektivní 
odpovědnosti“ provozovatele vozidla, zákon o silničním provozu 
však upravuje i „jiné“ přestupky provozovatele vozidla, jako např. 
přestupek fyzické osoby dle § 125c odst. 2 či přestupky právnických 
osob a podnikajících fyzických osob dle § 125d. Proto se navrhuje, 
aby se uvedená novelizace týkala výhradně přestupků provozovatele 
vozidla dle § 125f odst. 1. 
 

vypořádání.  
 
 

98.  Zlínský kraj Čl. I, bod 17 (§ 76) 
Navrhujeme v § 76 na konci textu odst. 4 doplnit slova: „Usnesení 
o odložení věci se pouze poznamená do spisu. Správní orgán 
o odložení věci vyrozumí osobu přímo postiženou spácháním 
přestupku.“ 
 
Odůvodnění: 
Stávající znění § 76 odst. 4 vyvolávalo v praxi pochybnosti, které 
byly nakonec vyřešeny výkladem tohoto ustanovení v Poradním 
sboru ministra vnitra pro správní řád a správní trestání (závěr č. 164). 
Domníváme se ale, že s ohledem na charakter usnesení je přijaté 
řešení zbytečně formalistické. Správní orgán může řízení o přestupku 
zahájit pouze v případě, kdy osoba jím přímo postižená k tomu udělí 
souhlas. O tomto svém právu je tato osoba poučena, přesto se 
rozhodne souhlas neudělit. S ohledem na poučení je zpravena též 
o tom, že v případě neudělení souhlasu nemůže být přestupek 
projednán a že oznámení musí být odloženo. Přesto ale zákonodárce 
požaduje, aby bylo vydáno usnesení, v němž nelze uvést nic jiného, 
než že s ohledem na neudělený souhlas s projednáním přestupku se 
věc odkládá. Oprávnění osoby přímo postižené spácháním přestupku 
podat proti takovému usnesení, které v podstatě odráží její vůli, pak 

Akceptováno 
 
Bude upraveno, že usnesení se pouze 
poznamená do spisu a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku se o něm 
vhodným způsobem vyrozumí. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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nedává smysl. V daném případě považujeme za dostačující, aby se 
věc odkládala usnesením poznamenaným do spisu a osoba přímo 
postižená spácháním přestupku se o tom vhodným způsobem 
vyrozuměla.  
 

99.  Zlínský kraj K § 95 
K Čl. 1: Navrhujeme vložení nového bodu:  
V § 95 se za odst. 2 doplňuje odst. 3, který zní: „Náhrada nákladů 
řízení se pachateli neukládá, bylo-li rozhodnuto o přestupku 
příkazem na místě“. 
Odůvodnění: 
V praxi vznikly zbytečné výkladové problémy s nabytím účinnosti 
zákona č. 250/2016 Sb. ohledně možnosti ukládat příkaz na místě až 
po zahájení řízení. V současné době nelze ukládat příkaz na místě po 
zahájení řízení bez nákladů řízení tak, jako tomu bylo za účinnosti 
zákona č. 200/1990 Sb. S ohledem na narůstající agendu v řízení 
o přestupcích je takový postup ale neefektivní, tudíž příkaz na místě 
po zahájení řízení se již nevyužívá. Tím se celé řízení o přestupku 
značně zpomaluje a je mnoho přestupců, kteří by při ústním jednání 
o přestupku poté, co mu je vysvětlena celá situace, by velmi rádi 
příkaz na místě uhradili. Místo toho nyní správní orgán musí vydat 
rozhodnutí, protože vydávat příkaz bez odůvodnění se jeví rovněž 
jako problematické řešení. Velmi bychom uvítali navrácení do 
podmínek zákona č. 200/1990 Sb. a možnost uložit příkaz na místě 
bez nákladů řízení. 
 

Akceptováno 
 
Návrh textu: 
Povinnost nahradit náklady řízení paušální 
částkou správní orgán neuloží, bylo-li 
o přestupku rozhodnuto příkazem na místě. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

100.  Zlínský kraj Čl. I, bod 28 (§ 111) 
Navrhujeme nahradit text: změnit „nejpozději do 12 měsíců“ 
na „nejpozději do 18 měsíců“. 
Zdůvodnění:  
Navržená délka období, ve kterém musí oprávněná úřední osoba 
splnit požadavky podle odstavce 1, není předkladatelem jakkoliv 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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zdůvodněna. Jsme toho názoru, že by navrhovaným stanovením 
přechodného období pouze na 12 měsíců vznikl nedůvodný rozdíl 
oproti § 21 zákona č. 312/2002 Sb., který v odstavci druhém hovoří 
o 18 měsících, a na který se mimochodem předkladatel v důvodové 
zprávě odkazuje.  
 

101.  Zlínský kraj  K § 111 
K Čl. I.: Do § 111 se vkládá nový odstavec 7, který zní: „Na žádost 
úředníka ministerstvo může vydat osvědčení o uznání rovnocennosti 
zvláštní odborné způsobilosti prokázané osvědčením podle § 21 
odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, pokud žadatel 
prokáže, že obsah a rozsah zvláštní odborné způsobilosti, o jehož 
uznání se žádá, jsou rovnocenné odborné způsobilosti dle tohoto 
zákona.“ 
Zdůvodnění: Již v důvodové zprávě k zákonu č. 250/2016 Sb. bylo 
k tomu ustanovení mimo jiné konstatováno, že „se vychází z toho, že 
zákon č. 312/2002 Sb. upravuje pouze postavení úředníků 
územních samosprávních celků a jeho právní úprava tedy není 
využitelná ve vztahu k úředním osobám státních orgánů.“ 
Z uvedeného lze usoudit, že původní záměr zákonodárce o 
přezkoušení z odborné způsobilosti měl směřovat primárně na úřední 
osoby státních orgánů, které se nikdy před tím nemusely podrobit 
přezkoušení odborné způsobilosti, nikoliv na úředníky územních 
samosprávných celků, kteří měli a mají v tomto směru komplexní 
právní úpravu. Vzhledem k obsahu a rozsahu jednotlivých zkoušek 
zvláštní odborné způsobilosti, kdy jsou tyto zaměřeny obecně 
na správní činnosti v dané oblasti, je však pochopitelné, proč bylo 
nakonec přistoupeno k širšímu výkladu, že se odborné způsobilosti 
dle tohoto zákona musí podrobit i úředníci územních samosprávných 
celků. Na druhou stranu se však zapomnělo na možnost, že některá ze 
zkoušek stávající zvláštní odborné způsobilosti se svým obsahem 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny 
na přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
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může významným způsobem překrývat s novou zkouškou odborné 
způsobilosti dle tohoto zákona. Vzniká tak duplicita a tím nedůvodné 
náklady pro územní samosprávné celky, kdy je úředník zcela bez 
zjevného důvodu podrobován dvěma zkouškám obdobného obsahu. 
Konkrétně se jedná o zkoušku zvláštní odborné způsobilosti „při 
přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních 
řízeních souvisejících“. Z internetových stránek Institutu pro 
veřejnou správu https://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/zkusebni-
otazky/zoz-zvlastni-cast/kurz-1/ lze zjistit, že rozsahem zvláštní části 
zkoušky, kdy ze 46 otázek z ústní zkoušky, je 25 otázek, tj. více než 
polovina, zaměřeno na znalosti v oblasti odpovědnosti za přestupek 
a řízení o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb. a následný soudní 
přezkum správních rozhodnutí. Co se týče obecné části zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti, jejíž obsah lze nalézt též 
na internetových stránkách Institutu pro veřejnou správu 
https://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/zkusebni-otazky/zoz-
obecna-cast/kurz-495/, je nutno konstatovat, že je svým obsahem 
daleko rozsáhlejší, než obdobná část u zkoušky odborné způsobilosti 
dle tohoto zákona. V souhrnu lze tak konstatovat, že úředník 
územního samosprávného celku, který s úspěchem složil zkoušku 
z obecné i zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti „při 
přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních 
řízeních souvisejících“ by měl mít právo požádat ministerstvo 
o osvědčení, kterým by došlo k uznání rovnocennosti již získané 
zvláštní odborné způsobilosti, se zkouškou odborné způsobilosti dle 
tohoto zákona, neboť je zcela zřejmé, že se uvedené zkoušky 
obsahově významnou měrou překrývají.  
Návrh splňuje i potřebnou míru individualizace posouzení pro případ, 
že by se obsah uvedené zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
v budoucnu změnil a otázky ze znalostí v oblasti odpovědnosti 

Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 
Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku 
na kvalifikaci, kterým je zkouška podle 
zákona č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 
Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
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za přestupek a řízení o přestupcích (dříve zákona č. 200/1990 Sb., 
nyní zákona č. 250/2016 Sb.) by byly vypuštěny.  
Navíc je možno poukázat na to, že vzhledem k velké fluktuaci osob 
či novým činnostem obcí (např. měření rychlosti vozidel 
stacionárními radary či úsekové měření, parkování v „modrých 
zónách“ apod.), a tím vysokým počtům nových úředníků na ORP 
a krajích, je Institut v rámci přípravy a přezkušování již tak zahlcen 
množstvím posluchačů v tomto oboru a bylo by zde 
kontraproduktivní trvat na duplicitním přezkušování. 
 

nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

102.  Zlínský kraj  K § 112 
K Čl. I: Navrhujeme vložení nového bodu: „Z § 112 odst. 9 věty 
druhé se vypouštějí slova „starší 50 let“ 
Zdůvodnění: K podmínce věku uvádíme tak, jak je již uvedeno u čl. 1 
bodu č. 27, že není absolutně zřejmé, proč by v případě desetileté 
praxe v řízení o přestupcích měla být zvýhodňována skupina osob 
starších 50 let. Podstatné by totiž měly být zkušenosti a praxe, nikoliv 
věk. Pokud oprávněná úřední osoba má v řízení o přestupcích praxi 
delší než 10 let, v některých případech se může jednat i o praxi 20 let 
a více, avšak tato osoba nedosáhne v době ukončení přechodných 
ustanovení věkový limit 50 let, jeví se tato podmínka jako zcela 
absurdní. 
 
Dále se navrhuje v případě podmínky splněné správní praxe doplnění, 
aby bylo výslovně uvedeno, že se praxe týká nejen přestupků, ale 
i bývalých jiných správních deliktů. S ohledem na stávající znění 
§ 112 odst. 9 totiž mohou vzniknout pochybnosti o tom, zda se 
uvedené vztahuje též na úředníka, který deset let projednával pouze 
jiné správní delikty a rozhodoval o nich (např. na úseku silniční 
dopravy) či nikoliv, což by bylo zcela nelogické 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

103.  Zlínský kraj Zmocněnec Akceptováno jinak 
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K Čl. 1: Navrhujeme vložení nového bodu: „Za § 72 se vkládá 
nové ustanovení § 72a, které zní: „Není-li zmocněnec, kterého si 
obviněný zvolil, advokátem nebo jinou osobou uvedenou 
ve zvláštním právním předpise upravujícím poskytování právních 
služeb5 a současně v pozici zmocněnce vystupuje před správními 
orgány opakovaně, rozhodne správní orgán o tom, že zastoupení 
nepřipustí. Správní orgán rozhodne usnesením, které se poznamená 
do spisu.“ Dosavadní § 72a se označuje jako § 72b.“ 
Odůvodnění:  
Obdobné ustanovení bylo navrhováno již v rámci meziresortního 
připomínkového řízení předmětného zákona v roce 2014, kdy však 
návrh nebyl ze strany MV akceptován.  
Právní služby (mezi které patří i zastupování v přestupkových 
věcech) mohou na území ČR legálně poskytovat pouze osoby 
uvedené v § 2 zákona o advokacii (tj. zejména advokáti a notáři). 
Přesto je praxe v oblasti správního trestání (zejména v agendě 
dopravních přestupků) taková, že dochází řadu let k rozsáhlému 
a závažnému porušování zákona o advokacii tím, že tyto právní 
služby poskytují ve velkém rozsahu a dlouhodobě osoby, které vůbec 
nejsou osobami uvedenými v § 2 zákona o advokacii (tzv. obecní 
zmocněnci), případně osoby, které zneužívají právo6 I když je tato 
letitá nezákonná praxe veřejně známá a řada těchto osob mohla 
dosáhnout touto nelegální činností vysokých příjmů, není a nebyl 
tento stát schopen takové činnosti relativně malé skupiny osob čelit, 
a to ať již v trestněprávní rovině věci (trestný čin neoprávněného 
podnikání) či v rovině postihu advokátů, kteří jednají v rozporu se 
zákonem o advokacii tím, že s těmito osobami spolupracují (jejich 
jména jsou také veřejně známa, viz např. https://g.cz/budvar-
kocourek-mike/); konkrétně jde o porušení § 17 zákona o advokacii 

 
Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

 
5 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zn. pozdějších předpisů 
6 např. tzv. Motoristická vzájemná pojišťovna https://www.novinky.cz/domaci/465053-pojistovna-proti-pokutam-chysta-novy-trik-na-urady-uz-se-o-ni-zajima-policie.html 

nebo https://g.cz/budvar-kocourek/#. 
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ve spojení s čl. 11 odst. 3 etického kodexu. I přes to, že je věcí 
správních orgánů, aby si se zneužitím práva spočívajícího v účelovém 
založení družstva poradily a pro zneužití práva takové zastoupení 
nepřipustily, a je též věcí České advokátní komory konečně řešit 
a postihnout advokáty, kteří jednají veřejně roky mnohdy na hraně 
zákona, je nezbytné přijmout úpravu, která zamezí tzv. obecným 
zmocněncům zastupovat opakovaně osoby v řízeních o přestupku.  
 
Tzv. vinklaření (obtížně prokazatelný hromadný přestupek dle § 52d 
odst. 1 písm. a) zákona o advokacii vyžadující prokazatelné 
opakované jednání za úplatu – pozn. připomínkujícího), které tyto 
osoby provozují, s sebou nese i lži, falšování razítek a podpisů lékařů, 
notářů, samotných úřadů apod., tedy činnosti, které by si osoba 
poskytující právní služby legálně (tj. dle zákona o advokacii) nesměla 
dovolit a pakliže by si je dovolila, měla by být z komory vyloučena. 
Konstatovat lze též fakt, že tito zmocněnci a spolupracující advokáti 
způsobují i následnou zahlcenost správních soudů, včetně Nejvyššího 
správního soudu, kde v oblasti přestupků většinu kasačních stížností 
podávají či podávali dva právní zástupci, spojení s těmito obecnými 
zmocněnci. Na tyto problémy soustavně upozorňujeme na různých 
úrovních, avšak dosud bez zjevného efektu. K omezení tohoto 
negativního jevu se proto navrhuje zapracovat do návrhu zákona 
právní úpravu týkající se zmocněnců, která je obdobná v § 27 odst. 2 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, aby správní orgán mohl u obecného zmocněnce, který 
zastupuje (zjevně za úplatu) opakovaně, rozhodnout o nepřipuštění 
zastoupení. 
 
Jako forma rozhodnutí bylo zvoleno usnesení, které se poznamená 
do spisu. Toto lze totiž podle § 76 odst. 3 správního řádu v průběhu 
řízení podle potřeby změnit novým usnesením. Zákonnost usnesení, 
vč. jeho důvodů, lze pak přezkoumat v rámci posouzení odvolání 
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proti meritornímu rozhodnutí nebo u soudu. Výslovné uvedení 
způsobu rozhodnutí se do návrhu zákona uvádí proto, že jde 
o procesní formu rozhodnutí, přičemž správní řád upravuje, že 
usnesením správní orgán rozhoduje v případech stanovených 
zákonem. 
 

104.  Hlavní město Praha K § 35 až § 52 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
a § 5 až 8 zákona  o některých přestupcích 
Nad rámec navrhovaných změn požadujeme změnit příslušná 
ustanovení vztahující se k dosavadnímu institutu omezujícího 
opatření spočívajícího v zákazu navštěvovat místa, kde se konají 
sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a to tak, aby se citovaný 
zákaz nově považoval jako druh správního trestu, přičemž by jeho 
porušení bylo automaticky trestným činem. Zákaz navštěvovat místa, 
kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce je ve své 
podstatě správním trestem, a proto by i z důvodu trestní filozofie tak 
měl být považován i pohledem přestupkového práva – srov. § 52 
odst. 1 písm. i) tr. zák.  
Aby však správní trest měl svůj smysl, navrhujeme jeho uložení až na 
dobu 3 roků (minimálně 2 roků) s možností tento trest po vykonání 
jeho poloviny na žádost pachatele přestupku odpustit, srovnatelně 
jako u správního trestu zákazu činnosti, který lze taktéž uložit až 
na dobu 3 roků.    
Jelikož při návštěvách míst, kde se konají sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce dochází k páchání přestupků proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití a majetku, navrhujeme možnost 
uvedený zákaz uložit i za tyto přestupky. Vedle toho navrhujeme jako 
omezující opatření ponechat zákaz navštěvovat určená veřejně 
přístupná místa a uložení povinnosti zdržet se styku s určitou osobou 
nebo vymezeným okruhem osob či uložení povinnosti podrobit 
se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Takto významnou změnu katalogu 
správních trestů a celkové koncepce by bylo 
nutno podrobit širší odborné diskusi a nelze 
ji činit ukvapeně (katalog správních trestů 
byl přitom předmětem rozsáhlých diskusí 
již při přijímání nové právní úpravy, a proto 
se nejeví jako vhodné přistupovat k takto 
zásadní změně po dvou letech účinnosti 
nové úpravy). Tento návrh zákona není ani 
vhodným nosičem pro takovou změnu. 
Připomínkové místo svůj požadavek blíže 
nevysvětluje.  
 
V podstatě se zde jedná o znovuzavedení 
sankce zákazu pobytu, která byla pro 
pochybnosti ohledně jejího souladu 
s ústavním pořádkem již dříve odmítnuta.  
 
V přestupkovém právu převažuje 
preventivní charakter omezujících opatření 
před represivní povahou, která by převážila 
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K tomu navrhujeme tyto změny: 
 
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: 
 

• V § 35 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,“. 
Dosavadní písmena d) a e) se označují písmeny e) a f). 
 

• Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 47a 

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 
) Správní orgán může uložit správní trest zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce až na 3 roky, dopustí-li se pachatel 
úmyslného přestupku v souvislosti s návštěvou takové akce. 

) Správní trest podle odstavce 1 lze uložit fyzické osobě, stanoví-li tak 
zákon. Na odpuštění výkonu zbytku tohoto správního trestu se 
přiměřeně použijí ustanovení § 47 odstavec 4 a 5.“. 
 

• V § 52 odst. 1 se slova „nebo místa, kde se konají sportovní, 
kulturní a jiné společenské akce“ zrušují. 
 

Změna zákona o některých přestupcích: 
• V § 5 odst. 5 se za slovo „uložit“ vkládají slova „zákaz vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo“. 
• V § 7 odst. 6 se za slovo „uložit“ vkládají slova „zákaz vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo“. 
• V § 8 odst. 6 se za slovo „uložit“ vkládají slova „zákaz vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo“. 
Tato připomínka je zásadní 
 

při zavedení správních trestů. Navíc 
omezující opatření mají širší působnost, 
nedopadají pouze na sportovní akce. 
Nepovažujeme tedy za vhodné do této 
koncepce nyní zasahovat. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

105.  Hlavní město Praha K § 60 a 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
Požadujeme rozšířit funkční působnost komise pro projednávání 

Neakceptováno, vysvětleno 
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přestupků na všechny přestupky, které může jak podle zákona 
č. 250/2016 Sb., tak podle všech zvláštních zákonů, projednávat 
obecní úřad. Stávající výklad, který komisi přiznává působnost jen na 
projednávání přestupků uvedených v § 60 odst. 2 citovaného zákona 
a dále jen na ty, kde jiný právní předpis projednávání přestupků 
komisi výslovně svěřuje, je nesystémový a u mnoha obcí – 
městských částí v hl. m. Praze, nedávající smysl zřizovat vůbec 
komisi. Jelikož mnoho přestupků, které projednávají obecní úřady, 
komise projednávat nemůže, jsou i ty obce (městské části), které mají 
nízký nápad přestupků, nuceny přestupky projednávat „referentsky“ – 
zaměstnancem úřadu. S obsazováním těchto míst je vzhledem 
k situaci na trhu práce a stále se zvyšujícím požadavkům na vzdělání 
úředních osob, v praxi problém. Tyto obce (městské části) si ani 
mnohdy nemohou dovolit platit plnohodnotné místo referenta 
přestupků, přičemž by ani pro nízký nápad u některých z nich 
obsazení takového místa nebylo ekonomické. Pokud už se jim vůbec 
podaří obsadit místo předsedy přestupkové komise, na něhož je 
dokonce v porovnání s referentem kladen vyšší nárok, je stejně okruh 
přestupků, které může komise projednat, velmi omezený. Má-li mít 
tedy institut Komise pro projednání přestupků nějaký smysl, je třeba 
jí rozšířit působnost na projednávání všech přestupků, které 
může projednávat obecní úřad, v opačném případě je ke zvážení 
institut komise ze zákona vypustit zcela. 
 
K tomu navrhujeme tyto změny: 

• V § 60 odst. 2 se za navrhované nové písmeno e) vkládá nové 
písmeno f), které zní: „f) o kterých to stanoví jiný zákon.“.   

• V § 61 odst. 1 větě druhé se slova „přestupky proti pořádku 
ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky 
proti občanskému soužití, přestupky proti majetku“ nahrazují 
slovy „přestupky, k jejichž řízení je příslušný obecní úřad,“. 

Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Takový zásah do věcné, resp. funkční 
příslušnosti je nutno podrobit širší odborné 
diskuzi a zvážit všechny dopady. Tento 
návrh zákona není vhodným nosičem pro 
takovou změnu, a to i z toho důvodu, že 
u návrhu zákona bylo prominuto 
zpracovávání hodnocení dopadů RIA, 
a proto jeho rozsah musí zůstat z hlediska 
jeho dopadů omezený. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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Tato připomínka je zásadní 
 

106.  Hlavní město Praha  Čl. I, bod 8 (§ 72a) 
Ochranu svědků v přestupkovém řízení velmi vítáme. Jen je potřeba 
upozornit, že jsme ji požadovali již při přípravě tohoto zákona a byli 
jsme odmítnuti, že není potřeba. Z našeho pohledu se nejedná o častý 
jev, ale ne úplně marginální, kdy svědci (poškození) v rámci dopravní 
nehody odmítají před správním orgánem vypovídat, resp. tvrdí, že si 
nic nepamatují, protože z obviněného mají strach. Tím, že 
v přestupkovém řízení zcela jasně rozkryjeme jejich identitu, ničeho 
nedocílíme. Žádáme však vypuštění poslední věty jak v odst. 1 
(„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“) a 2 
(„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“), protože 
je podle nás beze smyslu a naopak povede k dalším možným 
procesním taktikám ze strany obviněného. Není nám ani jasné, v čem 
by mělo spočívat právo na obhajobu, pokud obviněný nebude vědět 
datum narození a bydliště svědka.  
Zároveň ale žádáme o zapracování ochrany svědka i pro ústní jednání 
o přestupku, kdy svědci nechtějí být s pachatelem v jedné místnosti. 
To, že nebudou sedět vedle sebe, jak uvádí důvodová zpráva, je spíše 
úsměvné řešení, než vypovídající o tom, že předkladatel správně 
pochopil problém.  
Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno jinak  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

107.  Hlavní město Praha Čl. I, bod 11 (§ 74) 
S uvedeným ustanovením zásadně nesouhlasíme. Je potřeba 
předkladatele upozornit, že v prvotní fázi nic jako přestupek 
provozovatele vozidla neexistuje, takže by se stejně jednalo o mrtvé 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Podle § 125f odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 
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ustanovení tak, jak je naformulováno.  
Exkurz do zákona č. 361/2000 Sb.: správnímu orgánu je oznamováno 
podezření ze spáchání přestupku. Pouze za splnění podmínek 
stanovených v § 125h a § 125f zákona lze zaslat provozovateli 
vozidla výzvu k uhrazení určené částky. Pokud určenou částku 
zaplatí, věc se odkládá. Pokud provozovatel vozidla určenou částku 
nezaplatí, správní orgán pokračuje v řízení a šetří osobu řidiče. 
V případě, že nezjistí pachatele přestupku, odpovídá za provoz 
vozidla jeho provozovatel. Jinými slovy, až ve třetí fázi v řízení, která 
nemusí nikdy nastat, se projednává přestupek provozovatele vozidla.  
Vzhledem k tomu, že je správním orgánům v některých místech 
z důvodu úsekového měření rychlosti, oznamováno velké množství 
přestupků, je nutné trvat na stávající zavedené praxi, resp. žádat 
od orgánu policie alespoň minimální „předšetření“ přestupku ve 
formě lustrace SPZ a tím vyloučení chybovosti registru řidičů, která 
může být až 10%, vyloučení oznamování odcizených vozidel a SPZ – 
tzn. vyloučení trestného činu (§ 5 zákona č. 250/2016 Sb.), odklon 
vozidel s právem přednostní jízdy a v neposlední řadě neoznamování 
vozidel užívané zvláštními složkami státu.  
V případě, že orgán policie nebude předmětná vozidla lustrovat 
a oznamovat konkrétního provozovatele vozidla s odkazem na malé 
personální obsazení policie lze odkázat, že všechny správní orgány se 
v současné době potýkají s dlouhodobým podstavem zaměstnanců. 
Přesunout povinnosti policie na obce znamená neprojednání všech 
oznámených přestupků, resp. bude to znamenat zvýšení počtu věcí, 
které se budou odkládat. Jinými slovy smysl takového konání ze 
strany Policie ČR je naprosto nulový – obrovské množství 
oznámených věcí bez lustrace vozidel neznamená více projednaných 
řidičů či provozovatelů vozidla.  
S tímto navrhovaným ustanovením zcela zásadně nesouhlasíme 
a žádáme jeho vypuštění.  
Tato připomínka je zásadní 

přestupek provozovatele vozidla projedná, 
pouze pokud učinil nezbytné kroky 
ke  zjištění pachatele přestupku a nezahájil 
řízení o přestupku a věc odložil, protože 
nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení 
řízení proti určité osobě, nebo řízení 
o přestupku zastavil, protože obviněnému 
z přestupku nebylo spáchání skutku 
prokázáno. 
 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
tedy k postihu provozovatele vozidla 
přistoupí až tehdy, když nelze zjistit 
a potrestat konkrétního pachatele přestupku. 
Přestupek provozovatele vozidla lze proto 
považovat za přestupek subsidiární. Správní 
orgán se tedy nemůže spokojit s identifikací 
provozovatele vozidla, jímž byl spáchán 
přestupek, a zahájit proti němu řízení, ale 
musí po pachateli přestupku aktivně pátrat, 
jsou-li dostatečné indicie, které by mohly 
vést k identifikaci přestupce. To znamená, 
že až tehdy, nelze-li na základě žádných 
důkazů či indicií zjistit skutečného řidiče 
v době spáchání přestupku a vést proti 
němu přestupkové řízení, nese odpovědnost 
za přestupek provozovatel vozidla, 
resp. správní orgán může zahájit řízení 
o přestupku provozovatele vozidla (k tomu 
srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu 
spi. zn. 1 As 131/2014 - 45 ze dne 26. 
listopadu 2014 a sp. zn. 7 As 129/2016 – 35 
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 ze dne 29. září 2016).  
 
Z uvedeného plyne, že primárně 
za spáchaný přestupek odpovídá řidič 
vozidla, jehož totožnost zjišťuje obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. 
 
Ustanovení § 125f odst. 5 zákona 
č. 361/2000 Sb. lze vzhledem k výše 
uvedenému považovat za lex specialis vůči 
§ 74 zákona č. 250/2016 Sb. -  k tomu též 
srov. důvodovou zprávu k § 74 zákona 
č. 250/2016 Sb.: „… Jedná se o přestupky, 
které vzhledem k předmětu činnosti policie 
bude orgán policie častěji oznamovat a kde 
lze předpokládat možnost zajištění důkazů 
nebo podrobnějšího zjištění podkladů pro 
přestupkové řízení právě ze strany 
oznamovatele, tedy orgánu policie (nelze 
vyloučit speciální úpravu, vizte např. zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, obsahující speciální úpravu 
oznamování deliktu podle § 125f). 
 
 Pokud má orgán policie důvodné 
podezření, že došlo k jednání podle § 125f 
odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., nepostupuje 
podle § 74 zákona č. 250/2016 Sb., 
tj. nečiní nezbytná šetření ke zjištění osoby 
podezřelé ze spáchání přestupku 
a k zajištění důkazních prostředků 
nezbytných pro pozdější dokazování před 
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správním orgánem, a věc podle § 73 zákona 
č. 250/2016 Sb. bez zbytečného odkladu 
oznámí příslušnému správnímu orgánu 
(obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností), který bude postupovat podle 
§ 125f odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

108.  Hlavní město Praha Čl. I, bod 13 (§ 75) 
S povinností „bez zbytečného odkladu“ informovat orgány policie 
o způsobu vyřízení věci nesouhlasíme. Nevidíme žádný důvod, aby 
správní orgány již nyní zatížené obrovskou administrativní prací 
v rámci řízení o přestupku, beze smyslu informovali orgány policie 
o tom „jak to dopadlo“. Pokud orgán policie potřebuje některé 
informace pro navazující správní či trestní řízení, má příslušné 
přístupy do veřejných rejstříků. Pokud se má jednat o náhodnou 
kontrolu správních orgánů, nemá na toto orgán policie žádný právní 
nárok. Tento požadavek je naprosto bezpředmětný s ohledem 
na možnost náhledů do veřejných rejstříků. Kontrolu ze strany Policie 
ČR jako oznamovatele přestupku naprosto odmítáme. 

  Tato připomínka je zásadní 
 

 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Ustanovení bude upraveno ve smyslu 
návrhu vypořádání připomínky č. 129. 
 
V případech, kdy se Policie ČR táže 
na způsob vyřízení věci, je 
odmítána  s ohledem na absenci zákonného 
titulu pro předání informace, příp. je 
odkazována na úpravu nahlížení do spisu, 
což se nejeví jako vhodné řešení. Policie 
navíc nemá možnost nahlížet do všech 
veřejných rejstříků, řada údajů 
(např. o odložení věci) tam ani není.  
Pro policii jde o zpětnou vazbu, někdy 
i prostředek kontroly, v trestních věcech se 
to pak policie standardně dozvídá a není 
důvod, proč by u přestupků nemohla. 
Ustanovení nemá za cíl kontrolovat správní 
orgán ze strany Policie ČR, jedná 
se o konkretizaci § 8 odst. 2 správního řádu 
o vzájemné spolupráci správních orgánů. 
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Správní orgány by tedy na základě tohoto 
obecného ustanovení, které je základní 
zásadou činnosti správních orgánů, měly 
informační povinnosti vůči Policii ČR plnit 
již nyní.   
 
Bude doplněna důvodová zpráva tak, že 
informace, které orgán policie bude žádat, 
se nebudou týkat statistických účelů.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

109.  Hlavní město Praha Čl. I, bod 16 (§ 76) 
Navrhované změně nerozumíme a důvodová zpráva nedává absolutně 
smysl! Podle našeho názoru se ve všech ustanoveních v důvodové 
zprávě zmiňovaných uvádí shodně „osoba postižená spácháním 
přestupku“, kromě § 76 odst. 5, kde se o žádné takové osobě 
nehovoří! Nesouhlasíme s rozšíření pojmosloví, se kterým zákon 
pracuje, které je navíc zcela vágní a nedefinované. Koho si lze 
v řízení o dopravním přestupku představit pod pojmem osoba dotčená 
jednání podezřelého? Žádáme o vypuštění tohoto ustanovení 
a k navazujících novelizačních bodů. Alternativně žádáme 
o smysluplné opravení důvodové zprávy s pamatováním na více 
životních situací, protože v současné znění důvodové zprávy nedává 
absolutně smysl.  
Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno částečně 
 
Úpravu je žádoucí zachovat, aby se 
předešlo současným výkladovým 
problémům. Osoba dotčená jednáním 
podezřelého z přestupku může být zejména 
poškozenou osobou. Jde o širší pojem, nežli 
je osoba přímo postižená spácháním 
přestupku, která dává souhlas se zahájením 
řízení o přestupku. Tyto dvě osoby je 
přitom nutno odlišit. Jedná se o přímou 
inspiraci někdejším § 66 odst. 4 zrušeného 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bude upravena důvodová zpráva.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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110.  Hlavní město Praha K § 86 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
Požadujeme, aby správní orgán řízení o přestupku zastavoval 
rozhodnutím v případech, kdy o přestupku jako skutku rozhoduje 
meritorně, s účinkem překážky věci rozhodnuté pro případné 
rozhodování o témže skutku např. v trestním řízení, což jsou důvody 
podle § 86 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 250/2016 Sb. Obdobně 
i soud v řízení trestním obžalovaného zprošťuje obžaloby rozsudkem, 
nikoli usnesením – srov. § 226 tr. řádu. 
V případech, kdy se řízení zastavuje podle § 86 odst. 1 písm. a), b) 
a c) zákona č. 250/2016 Sb., správní orgán de facto rozhoduje o vině 
obviněného. 
V těchto případech by se mělo vydávat rozhodnutí však nejen pro 
význam důvodů zastavení řízení, ale i pro zjednodušení řízení 
v případech, kdy správní orgán vede společné řízení o více skutcích, 
kdy řízení o některém z nich je třeba z některého z dotčených důvodů 
zastavit. Vydat za současné právní úpravy společné rozhodnutí, 
ve kterém bude některý výrok vyslovovat vinu obviněného a jiný 
zastavovat řízení, je diskutabilní, neboť řízení se podle dosavadních 
předpisů zastavuje usnesením, které má i jiné poučení z hlediska 
odkladného účinku odvolání. Obdobný problém vzniká odvolacímu 
správnímu orgánu, který hodlá změnit napadené rozhodnutí, jímž 
byla vyslovena vina, tak, že řízení zastaví. 
Proto navrhujeme formu rozhodování o zastavení řízení změnit na 
obdobně právní stav, který tu byl po poslední novele zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích.  
K tomu navrhujeme tyto změny:  

• V § 86 odst. 1 se slovo „usnesením“ zrušuje. 
• V § 86 odst. 2 se vkládá nová věta první, která zní: 

„(2) Podle odstavce 1 písm. a), b) a c) se řízení zastaví rozhodnutím, 
v ostatních případech usnesením.“.  
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona, která má být převážně technického 
charakteru a má reagovat na nejpalčivější 
problémy praxe. 
 
Koncepce, kterou navrhuje připomínkové 
místo, byla podrobně diskutována při 
přípravě nového zákona, a nakonec bylo 
zvoleno jiné řešení. Neshledáváme 
dostatečné důvody pro znovuotevření této 
otázky. Předmětem řízení o přestupku je 
rozhodování o vině a správním trestu. 
V řízení o přestupku se nevydává 
rozhodnutí o nevině obviněného. V případě, 
kdy správní orgán nemá dostatek podkladů 
pro prokázání viny, proto dochází 
k zastavení řízení. Tomu odpovídá forma 
usnesení (viz § 66 správního řádu). 
Takovému pojetí nebrání skutečnost, že v 
některých případech zastavení řízení 
zakládá překážku věci pravomocně 
rozhodnuté, neboť i usnesení, které se 
oznamuje, nabývá právní moci a je pro 
ostatní správní orgány závazné (§ 76 odst. 3 
správního řádu). Zákon č. 250/2016 Sb. 
proto rozlišuje zastavení řízení usnesením, 
které se pouze poznamená do spisu (a 
nezakládá překážku věci pravomocně 
rozhodnuté), a usnesením, které se 
účastníkům oznamuje (a zakládá překážku 
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věci pravomocně rozhodnuté).  
Jediným důvodem, proč připomínkové 
místo požaduje navrácení formy rozhodnutí 
je údajné zjednodušení rozhodování 
v případech, kdy je ve společném řízení 
rozhodováno v části o vině obviněného 
a v části je řízení zastaveno. Připomínkové 
místo se domnívá, že v těchto případech je 
procesně složité kombinovat rozhodnutí 
(o vině a správním trestu) a usnesení 
(o zastavení řízení). Správní řád však 
nebrání tomu, aby ve společném řízení bylo 
vydáno jedno rozhodnutí s více výroky, 
z nichž jedním výrokem bude rozhodnuto 
o vině a správním trestu a druhým výrokem 
o zastavení řízení v části, v níž nebyla vina 
prokázána. Použití vyšší formy pro 
zastavení řízení v tomto případě bude 
odůvodněno vedením společného řízení. 
V takovém případě je pouze třeba rozlišit 
poučení o opravných prostředcích ve vztahu 
k jednotlivým výrokům, neboť použití vyšší 
formy rozhodnutí nemůže vést k tomu, že 
účastník získá právo na odvolání, které by 
jinak neměl (pokud by bylo řízení v části 
zastaveno usnesením poznamenaným do 
spisu). I v jiných typech řízení přitom může 
dojít k situaci, kdy je v části řízení vydáno 
meritorní rozhodnutí a ve zbytku je řízení 
zastaveno. Není tedy důvod, aby v řízení 
o přestupku platila odlišná úprava 
od obecné úpravy, která pro zastavení řízení 
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vyhrazuje formu usnesení. Výše naznačený 
výklad potvrzuje též komentářová 
literatura: Jemelka , L., Vetešník, P. Zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Zákon o některých přestupcích. Komentář. 
1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2017, 1153 s., 
str. 776. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

111.  Hlavní město Praha K § 89 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
Požadujeme, aby správní orgán poškozeného s jeho uplatněným 
nárokem na náhradu škody nebo nárokem na vydání bezdůvodného 
obohacení odkázal na soud nebo jiný orgán veřejné moci vždy, 
zastaví-li řízení podle § 86, jako je tomu obdobně v řízení trestním – 
srov. § 229 odst. 3 tr. řádu.  
V současné době některé správní orgány poškozené při zastavení 
řízení na soud odkazují výrokem v usnesení, jiné tento odkaz činí 
v odůvodnění, či vůbec. Ze zákona nepřímo plyne, že odkázat 
poškozeného je třeba jen tehdy, kdy je vyslovena vina obviněného, 
ale škoda, která byla nárokována, přiznána nebyla.  Pro zřetelnost 
proto navrhujeme při zastavení řízení poškozeného vždy odkázat na 
soud či příslušný orgán (výrokem). 
 
K tomu navrhujeme tuto změnu:  

• V § 89 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 
„(7) Správní orgán poškozeného s jeho uplatněným nárokem na 
náhradu škody nebo nárokem na vydání bezdůvodného obohacení 
odkáže na soud nebo jiný orgán veřejné moci vždy, zastaví-li řízení 
podle § 86.“. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Navrhované ustanovení považujeme 
za nadbytečné, neboť výkladem lze dovodit, 
že správní orgán by měl rozhodnout 
o celém předmětu řízení, tj. i o uplatněném 
nároku. To potvrzuje i dosavadní 
judikatura. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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112.  Hlavní město Praha Čl. I, bod 27 (§ 111) 
Žádáme o zavedení rovnocennosti „přestupkových“ ZOZ podle 
zákona č. 312/2002 Sb. vůči zkoušce podle zákona č. 250/2006 Sb., 
protože se podle našeho názoru jedná o dvoje totožné zkoušky, 
zbytečně zatěžující jak obce, tak úředníky.  
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny 
na přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 
Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
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odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku 
na kvalifikaci, kterým je zkouška podle 
zákona č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 
Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
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jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

113.  Hlavní město Praha  K § 112 odst. 9  zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich 
V uvedeném ustanovení požadujeme větu druhou nahradit větou, 
která zní: 
„Po této době může činnost oprávněné úřední osoby vykonávat také 
úřední osoba, která nejméně 10 let projednávala přestupky nebo 
správní delikty a rozhodovala o nich.“. 
 
Odůvodnění 
Cílem přechodného ustanovení § 112 odst. 9 zákona o odpovědnosti 
za přestupky bylo umožnit určité skupině úředních osob vykonávat 
nadále agendu spojenou s přestupky i po nabytí účinnosti zákona 
č. 250/2016 Sb., aniž by byly nuceny složit zkoušku odborné 
způsobilosti. Předpokladem bylo, že úřední osoba vymezená v tomto 
ustanovení má již dostatečné zkušenosti s projednáváním přestupků 
a lze tedy od kvalifikačních požadavků ustoupit.  
Není však zřejmé, jakou měrou se na zkušenostech úřední osoby 
podílí její věk. Považujeme za diskriminační přístup, kdy 10 (a více!) 
let praxe úřední osoby, která však v roce 2022 nedosáhne věku 50 let, 
nemá shodnou váhu, jako 10 let praxe úřední osoby, která dosáhla 
věku 50 let.  
Z důvodové zprávy k zákonu č. 250/2016 Sb. zcela nevyplývá, proč 
je kladen požadavek na věk a z jakého důvodu byl zvolen právě věk 
50 let. V praxi není výjimkou, že čerství absolventi (středoškolští, 
vysokoškolští) nastoupili po škole na úřad a v době nabytí účinnosti 
zákona (popř. v roce 2022) mají nebo budou mít 15 a více let praxe 
v přestupkovém řízení. Máme tedy za to, že by bylo vhodné upustit 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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od věkové hranice, která nepřináší z hlediska zkušeností a kvality 
práce úředníka žádnou záruku, její výše není zcela dostatečně 
zdůvodněna, a naopak vytváří určitou diskriminaci mladších, avšak 
dostatečně zkušených pracovníků. 
Současně navrhujeme, aby do úředních osob vymezených tímto 
ustanovením, byly zahrnuty i osoby, které doposud rozhodovaly 
o správních deliktech fyzických osob podnikajících nebo právnických 
osob. Ačkoli se v rámci různých školení sděluje, že toto ustanovení 
se vztahuje i na osoby, které mají praxi se správními delikty, 
z ustanovení zákona to není zřejmé. Máme za to, že osoba, která 
projednávala správní delikty, má shodné zkušenosti a kvalifikační 
předpoklady jako osoba, která projednávala přestupky. Proces řízení 
je velice podobný, od zahájení řízení, přes dokazování až po samotné 
rozhodnutí ve věci. V potaz je nutné vzít i skutečnost, že v roce 2022 
budou mít tyto úřední osoby více jak 10 let zkušeností 
s projednáváním a rozhodováním o správních deliktech, ale i 5 let 
zkušeností s přestupkovým zákonem. Uznáním doby, kdy úřední 
osoba projednávala a rozhodovala správní delikty, jako doby 
rozhodné podle ustanovení § 112 odst. 9, dojde k odstranění nejistoty 
u stávajících úředních osob a současně bude jejich práce dostatečně 
odborně doceněna shodně, jak je tomu nyní u úřední osoby 
projednávající přestupky. 
Jsme přesvědčeni, že náš návrh jako celek je v souladu se záměrem 
navrhovatele odstranit problémy při obsazování volných pracovních 
míst (viz důvodová zpráva k čl. I bod 27 – novela ustanovení § 111) 
a akceptací našeho návrhu dojde i k odstranění problémů 
u stávajících zaměstnanců (s jejich případným odchodem z důvodu 
nesplnění kvalifikačních požadavků, popřípadě s jejich převedením 
na jinou práci na dobu např. pouhého 1 roku, než dosáhnou věku 50 
let), kteří, ačkoli projednávali správní delikty a rozhodovali o nich 
více než 10 let, nejsou dle stávajícího znění zákona považováni 
za dostatečně odborně způsobilé, a jejich práce je degradována oproti 
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práci úředních osob, které vedly přestupková řízení a v roce 2022 
dosáhnou věku 50 let. Máme za to, že navržená novela ustanovení 
§ 111 dostatečně neřeší stávající situaci a nepřináší potřebné řešení 
z hlediska personálního zajištění agendy přestupků na úřadech. Ad 
absurdum novelou dojde k situaci, kdy středoškolsky vzdělaná úřední 
osoba bez požadované praxe bude stavěna na roveň vysokoškolsky 
vzdělané osobě s více jak desetiletou praxí (avšak nedosahující věku 
50 let, anebo mající praxi “pouze“ v řízeních o správních deliktech), 
kdy obě tyto osoby budou muset vykonat zkoušku odborné 
způsobilosti. Námi navržené znění věty druhé § 112 odst. 9 
odstraňuje nejen nejistotu z hlediska výkladu jaká činnost se 
započítává do požadovaných 10 let, ale i umožňuje stávajícím 
pracovníkům s letitými zkušenostmi a odbornými znalostmi 
vykonávat činnost, aniž by byla jejich odborná způsobilost 
zpochybňována. Navrženou novelou se samozřejmě snižuje i finanční 
zátěž pro územně samosprávné celky (snížení nákladů na vykonání 
zkoušky odborné způsobilosti). 
Věková podmínka je iracionální i z následujících důvodů. Úřední 
osoba, které bude např. k dovršení 50. roku věku do uvedeného data 
chybět několik měsíců, nebude moci přestupky poté projednávat, 
avšak jen do doby, kdy tento věk dovrší. Dohodne-li se se 
zaměstnavatelem, může být na přechodnou dobu převedena na jinou 
činnost, či ukončí pracovní poměr, aby se zase po dovršení 
požadovaného věku mohla vrátit a přestupky dále projednávat. 
S uvedeným věkem však v nastíněném příkladu vyšší kvalifikaci 
nezíská, ba naopak, po tuto dobu bude bez praxe, nicméně již bude 
splňovat podmínky dané zákonem. 
Tato připomínka je zásadní 
 
 

114.  Hlavní město Praha  Obecní zmocněnci 
Žádáme o znemožnění procesních obstrukcí a skončení výdělečného 

Akceptováno jinak 
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byznysu soukromými právnickými a fyzickými osobami, které 
ve velkém množství zastupují přestupce a zahlcují správního orgány 
nesmyslnými podáními. S řadou těchto osob je v současné době 
i vedeno trestní stíhání a řízení o přestupku vinklaření. Změna 
ve smyslu navrhovaného nového ustanovení je zcela jistě ku 
prospěchu věci, kdy obecní zmocněnci zneužívají obstrukčních taktik 
a správní orgán neřeší věcnou stránku přestupku, ale jen pouze 
obstrukce v řízení. S touto skutečností se rovněž potýkají i správní 
soudy a Nejvyšší správní soud, který rovněž volá po nápravě 
současného stavu v řízeních. Navrhujeme užití stejného znění, jako 
v současné době užívá občanský soudní řád a soudní řád správní. 
Navrhujeme následující znění zařazené podle uvážení Ministerstva 
vnitra jako nové samostatné ustanovení: 
„(1) V řízení o přestupku podle tohoto zákona se může dát účastník 
zastoupit pouze fyzickou osobou, která má způsobilost k právním 
úkonům v plném rozsahu. Zástupce musí jednat osobně. 
(2) Správní orgán takové zastoupení usnesením, nepřipustí, není-li 
taková osoba zřejmě způsobilá k řádnému zastupování nebo 
zastupuje v různých věcech opětovně. Odvolání proti tomuto 
usnesení nemá odkladný účinek.“. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Návrh úpravy: 
Správní orgán usnesením rozhodne o tom, 
že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení 
před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo 
jinou osobu poskytující právní služby 
soustavně a za úplatu podle jiného zákona; 
usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
 

115.  Hlavní město Praha Čl. III, bod 2 
Požadujeme za přestupek označit již samotné držení pyrotechnického 
výrobku v místě utkání, cestou na takové utkání nebo zpět z takového 
utkání, obdobně jako je tomu u přestupku podle § 14 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato úprava by mohla účinně napomoci předcházet 
odpalování pyrotechniky a zejména Policie ČR by mohla 
s předstihem zakročovat proti osobám, které mají u sebe 
pyrotechnický výrobek. Požadujeme proto slova „pyrotechnický 
výrobek použije“ nahradit slovy „má pyrotechnický výrobek 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Protiprávnost „držení“ pyrotechniky 
považujeme za nepřiměřenou. Úprava dle 
zákona o právu shromažďovacím se 
vztahuje pouze na místo shromáždění, 
nikoli na cestu na a ze shromáždění. Stejně 
tak námi navrhovaná úprava přiléhavě řeší 
ty situace, které způsobují riziko, když 
mimo jiné upravuje zákaz jak samotného 
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u sebe.“. 
Tato připomínka je zásadní 
 
 

vnesení pyrotechniky, tak pokusu 
o vnesení. Mimo prostor sportovní akce je 
přiměřené omezení zákazu jen na aktivní 
činnost, tedy použití pyrotechniky (mj. by 
tam nebyla reálná kontrola, kdo co má 
u sebe). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

116.  Hlavní město Praha Čl. III, bod 3 
Žádáme o snížení dolní hranice pokuty za spáchání přestupku podle 
§ 5 odst. 1 písm. k) cit. zákona (§ 5 odst. 3 písm. e) cit. zákona). 
Odůvodnění 
Výše dolní hranice možné pokuty je dle našeho názoru nepřiměřená 
a to hlavně v případech, kdy osoba pyrotechnický prostředek na 
sportovní utkání sice vnese, ale nepoužije ho. Společenská škodlivost 
takového jednání podle nás nedosahuje takové intenzity, aby bylo 
odůvodnitelné ji sankcionovat pokutou v uvedené výši. Proto bychom 
navrhovali snížená dolní hranice za spáchání tohoto přestupku. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Spodní hranice pokuty sleduje odrazující 
efekt pro pachatele závažného přestupku 
spočívajícího v používání pyrotechniky. 
Nižší spodní hranice, popřípadě žádná 
spodní hranice, by podle poznatků z praxe 
pachatele těchto přestupků dostatečně 
neodradila od jejich páchání. Nastavená 
spodní hranice sleduje kromě preventivní 
funkce též represivní funkci, neboť tyto 
přestupky mají závažné dopady na zdraví 
a majetek a existuje tak zvýšený zájem státu 
na potrestání jejich pachatelů. I vzhledem 
k vyšší závažnosti těchto přestupků se 
navrhuje je trestat již ve stadiu pokusu 
a rovněž zpřísněný postih jejich recidivy. 
 
Nadto lze využít institutu mimořádného 
snížení výměry pokuty (§ 44 zákona 
č. 250/2016 Sb.) a uložit pokutu ve výši 1/5 
dolní hranice stanovené zákonem. 
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Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

117.  Hlavní město Praha  K § 8 zákona o některých přestupcích 
Požadujeme do příslušných ustanovení definovat zákonné znaky 
přestupku spočívajícího v krádeži, zpronevěře a podvodu. Tyto znaky 
se pouze dovozují z příslušných ustanovení trestního zákoníku, na 
který ani zákon o některých přestupcích neodkazuje. To spatřujeme 
jako sporné ve vztahu k ustanovení § 5 zákona č. 250/2016 Sb., které 
vyjadřuje zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, 
zakotvenou v čl. 39 LZPaS. Zejména potom jednání, která jsou 
označována jako „zpronevěra“ a „podvod“, mají více forem, tj. za 
zpronevěru trestní zákon označuje jak jednání, kdy si pachatel 
přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, tak jednání, kdy si pachatel 
přisvojí jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena. Podvodem 
se pak podle trestního zákoníku rozumí takové jednání, kdy buď 
pachatel ke škodě cizího majetku sebe, nebo jiného, obohatí tím, že 
uvede někoho v omyl, či využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné 
skutečnosti. Přitom mnoho lidí vnímá např. podvod jen v první 
zmiňované formě. Navíc trestní zákoník např. rozeznává i podvod 
úvěrový nebo podvod pojistný. Magistrát hl. m. Prahy proto navrhuje 
znaky krádeže, zpronevěry a podvodu ve shodě s trestním zákoníkem 
popsat do jednotlivých skutkových podstat přestupků.  
 
K tomu navrhujeme tyto změny:  

• V § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. se za slovo „krádeží,“ vkládají 
slova „pokud si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní,“. 

• V § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. se za slovo „zpronevěrou,“ 
vkládají slova „pokud si přisvojí cizí věc nebo jinou 
majetkovou hodnotu, která jí byla svěřena,“. 

• V § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. se za slovo „podvodem,“ 
vkládají slova „pokud sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede 
někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Není nám známo, že by absence uvedených 
znaků způsobovala v praxi výkladové 
obtíže. Proto navrhovanou úpravu 
pokládáme za nadbytečnou. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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skutečnosti,“. 
• V § 8 odst. 2 písm. a) bod 1. se za slovo „krádeží,“ vkládají 

slova „pokud si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní,“. 
• V § 8 odst. 2 písm. a) bod 2. se za slovo „zpronevěrou,“ 

vkládají slova „pokud si přisvojí cizí věc nebo jinou 
majetkovou hodnotu, která jí byla svěřena,“. 

• V § 8 odst. 2 písm. a) bod 3. se za slovo „podvodem,“ 
vkládají slova „pokud sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede 
někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné 
skutečnosti,“. 

Tato připomínka je zásadní 
 

118.  Hlavní město Praha  Čl. IV 
V § 337 odst. 1 požadujeme  v  písmeni „d)“ na začátek věty vložit 
slova „navštíví akci, na kterou se vztahuje správní trest zákazu vstupu 
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce uložený podle jiného 
právního předpisu, anebo“. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Viz náš nesouhlas se zakotvením správního 
trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní 
a jiné společenské akce (připomínka 
č. 104). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

119.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR  
a Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

K § 88  
Stávající znění 
 
(1) Pokud se podezřelý dopustil více přestupků, jejichž skutková 
podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se 
ve stejné oblasti veřejné správy, a k jejich projednání je příslušný týž 
správní orgán, projednají se ve společném řízení. 
(2) Ve společném řízení se projednají rovněž přestupky více 
podezřelých, jestliže spolu souvisejí, jejichž skutková podstata se 
týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti 
veřejné správy a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán. 

Neakceptováno  
ROZPOR 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Návrh novely není vhodným nosičem pro 
takovou změnu. Dané ustanovení svou 
povahou patří spíše do zákona o silničním 
provozu jako zvláštní právní úpravy, nikoli 
do obecné právní úpravy zákona 
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(3) Ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán 
po zahájení řízení o jiném přestupku. 
(4) Pokud se více mladistvých podezřelých dopustilo více přestupků, 
které spolu souvisejí, jejichž skutková podstata se týká porušení 
právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy 
a k rozhodnutí o těchto přestupcích je příslušný týž správní orgán, 
projednají se ve společném řízení, jestliže je to vhodné z hlediska 
zjištění stavu věci, hospodárnosti a rychlosti řízení a s přihlédnutím 
k osobám mladistvých podezřelých. Pokud se mladistvý podezřelý 
a jiný podezřelý dopustili více přestupků, které spolu souvisejí, 
jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností 
vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy a k rozhodnutí 
o těchto přestupcích je příslušný týž správní orgán, projednají se 
ve společném řízení, jestliže je to nezbytné z hlediska zjištění stavu 
věci  
a není to na újmu mladistvého podezřelého. 
(5) K urychlení řízení nebo z jiného důležitého důvodu lze jednotlivý 
skutek ze společného řízení usnesením vyloučit a vést o něm 
samostatné řízení. 
 
Navrhované znění 
V § 88 se vkládá nový odst. 3 dosavadní odstavce 3,4 a 5 jsou nově 
označené 4,5 a 6 
 
Společné řízení 
 (1) Pokud se podezřelý dopustil více přestupků, jejichž skutková 
podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve 
stejné oblasti veřejné správy, a k jejich projednání je příslušný týž 
správní orgán, projednají se ve společném řízení. 
  
(2) Ve společném řízení se projednají rovněž přestupky více 
podezřelých, jestliže spolu souvisejí, jejichž skutková podstata se 

č. 250/2016 Sb. Doporučujeme tuto otázku 
co nejrychleji řešit s Ministerstvem dopravy 
jako věcným gestorem zákona o silničním 
provozu.  
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týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti 
veřejné správy a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán. 
 
(3) Jedná-li se o porušení pravidel provozu na pozemních 
komunikací stanovených zákonem zjištěné prostřednictvím 
automatizovaného technického prostředku používaného bez 
obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, 
projedná se ve společném řízení nejvýše pět přestupků řidiče 
nebo provozovatele vozidla spáchaných týmž vozidlem. 
  
(4) Ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán 
po zahájení řízení o jiném přestupku. 
  
(5) Pokud se více mladistvých podezřelých dopustilo více přestupků, 
které spolu souvisejí, jejichž skutková podstata se týká porušení 
právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy 
a k rozhodnutí o těchto přestupcích je příslušný týž správní orgán, 
projednají se ve společném řízení, jestliže je to vhodné z hlediska 
zjištění stavu věci, hospodárnosti a rychlosti řízení a s přihlédnutím 
k osobám mladistvých podezřelých. Pokud se mladistvý podezřelý 
a jiný podezřelý dopustili více přestupků, které spolu souvisejí, 
jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností 
vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy a k rozhodnutí 
o těchto přestupcích je příslušný týž správní orgán, projednají se 
ve společném řízení, jestliže je to nezbytné z hlediska zjištění stavu 
věci  
a není to na újmu mladistvého podezřelého. 
  
(6) K urychlení řízení nebo z jiného důležitého důvodu lze jednotlivý 
skutek ze společného řízení usnesením vyloučit a vést o něm 
samostatné řízení. 
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Odůvodnění 
V praxi při projednávání přestupků spáchaných neoprávněným 
zastavením nebo stáním v tzv. zónách placeného stání (nebo 
zjištěných prostřednictvím automatizovaného technického prostředku 
používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích, tj. zcela typicky jde o přestupky spáchané 
překročením povolené rychlosti) dochází k tomu, že dle platné právní 
úpravy v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich je nutné přestupky spáchané jedním provozovatelem 
do zahájení řízení všechny spojit do jednoho řízení (vyloučení věci 
ze společného řízení objektivně nelze uplatnit). V případě, že se jedná 
o leasingovou společnost nebo obecně o právnickou osobu, která je 
provozovatelem několika (desítek) vozidel, je společné řízení 
o přestupcích jednak komplikované (běžnou taktikou je na některé 
výzvy neuhradit, na některé sdělit řidiče - cizince, na některé výzvy 
uhradit úmyslně pozdě a s dalšími výzvami polemizovat) a v případě, 
že je pokuta nakonec pravomocně uložena, jejím „rozpočtením“ 
na počet porušení režimu v zóně placeného stání a počet vozidel, 
která tento režim porušila, se provozovatel velmi snadno dostane na 
částku, která je podstatně nižší, než kterou by zaplatil v případě, 
kdyby bylo za všechna vozidla v průběhu doby řádně placeno 
parkovné nebo parkovací oprávnění (tj. uložená pokuta je jen „jiným 
způsobem hrazení parkovného“, a to ještě pouze v případě, že je toto 
neoprávněné parkování zjištěno a oznámeno). Stejně tak se „vyplatí“ 
každodenní porušování režimu zón placeného stání, tj. neoprávněné 
stání nebo zastavení provozovatelům vozidel, resp. řidičům – 
fyzickým osobám, které tento režim porušují soustavně a dennodenně 
např. pravidelným dojížděním vozidlem do zaměstnání nebo do místa 
pobytu aniž by tyto osoby vůbec splňovali podmínky pro vydání 
rezidentního parkovacího oprávnění. Na eliminaci výše uvedeného 
nemůže mít vliv ani mírné zvýšení pokut uvedené v návrhu novely 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VEUL)



 143  

zákona č. 361/2000 Sb. od Ministerstva dopravy (typicky se jedná 
o přestupky dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním 
provozu, za které je navrženo ukládat pokutu v rozmezí 2000 až 5000 
Kč, podle dosud platné úpravy je pokuta v rozmezí 1500 až 2500 
Kč). 
Z výše uvedeného důvodu je navrženo podstatné zpřísnění právní 
úpravy vůči provozovatelům, kteří neuhradí určenou částku na výzvu 
provozovateli vozidla, resp. řidičům, spočívající v omezení případů 
spadajících do společného řízení tak, aby se ve společném řízení 
projednávalo nejvýše počtem dané množství přestupků spáchaných 
jedním konkrétním vozidlem. 
Pokud by bylo přijato zpřísnění pouze vůči provozovatelům vozidel, 
patrně by to ze strany společností, které se zabývají zastupováním při 
řízení o přestupcích dle zákona o silničním provozu, resp. ze strany 
provozovatelů vozidel, obecně vedlo k opakovanému oznamování 
téhož řidiče. 

 
Tato připomínka je zásadní 

 
120.  Unie 

zaměstnavatelských 
svazů ČR 
a Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Čl. I, body 27 a 28 (§ 111) 
Stávající znění 
 
(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. 
(2) Oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky podle odstavce 1 
nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony 

Částečně akceptováno - bude 
prodlouženo přechodné období na 18 
měsíců 
 
ve zbytku ROZPOR (ohledně uznávání 
rovnocennosti zkoušek):  
 
Problematika uznávání rovnocennosti 
zkoušek nad rámec novely zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
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správního orgánu v řízení.  
 
Navrhované znění 
(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 
nebo neprokázal odbornou způsobilost v řízení zkouškou 
provedenou podle jiného právního předpisu; zajištěním zkoušky 
může Ministerstvo vnitra pověřit jím zřízenou státní příspěvkovou 
organizaci. 
(2) Oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky podle odstavce 1 
nejpozději do 18 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony 
správního orgánu v řízení.“ 
 
Odůvodnění 
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ukládá splnit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti do 12 měsíců od 
začátku výkonu správních úkonů v řízení osobám, které jsou kromě 
toho již dnes povinny získat zvláštní odbornou způsobilost 
k projednávání přestupků v termínu do 18 měsíců podle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků. Každá 
oprávněná úřední osoba tedy bude muset absolvovat v překrývajícím 
se období dvě časově a obsahově náročné přípravy ke zkouškám 
a splnit dvě zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Pro úplnost 
konstatujeme, že v případech, kdy úředník projednává přestupky 
na více úsecích veřejné správy, je povinen získat další zvláštní 
odbornou způsobilost (tzv. zvláštní část) podle dané veřejnosprávní 
oblasti. Tyto podmínky jsou vedle finančního ohodnocení dalším 
negativním faktorem při výběru nových zaměstnanců (zájem 

též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny 
na přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 
Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku 
na kvalifikaci, kterým je zkouška podle 
zákona č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
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uchazečů velmi klesá), resp. při udržení těch stávajících. Zároveň 
dochází k další finanční zátěži úřadů, spojené s úhradou nových 
zkoušek. Navrhujeme proto, aby zvláštní odbornou způsobilost podle 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
neprokazovali ti úředníci, kteří ji prokáží zkouškou odborné 
způsobilosti k projednávání přestupků podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územně samosprávných celků. V souvislosti s tím 
navrhujeme sjednocení termínu obou druhů zkoušek odborné 
způsobilosti na 18 měsíců. Tím není dotčena možnost zahrnout náplň 
zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb. 
do obecné části zvláštní odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. s cílem, aby každá oprávněná úřední osoba 
projednávající přestupky vykonala namísto současných dvou pouze 
jednu zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.  
Tato připomínka je zásadní 
 

přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 
Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
 

121.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 
a Konfederace 

K § 112 
Stávající znění 
Do 31. prosince 2022 může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také osoba, která nesplňuje podmínky podle § 111; 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

předseda komise musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti právo nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Po této době může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také úřední osoba starší 50 let, pokud nejméně 10 let 
projednávala přestupky a rozhodovala o nich. 
 
Navrhované znění 
Do 31. prosince 2022 může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také osoba, která nesplňuje podmínky podle § 111; 
předseda komise musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti právo nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Po této době může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také úřední osoba starší 50 let, pokud nejméně 10 let 
projednávala přestupky a rozhodovala o nich. 
 
Odůvodnění 
Není pravdou, že zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich (dále jen ZOP), není diskriminační, jak 
uvádí důvodová zpráva. Konkrétně pak ustanovení § 111 Požadavky 
na oprávněnou úřední osoby, potažmo ustanovení § 112 odst. 9 
tohoto zákona, znaky diskriminace vykazují. 
Vezmeme-li v úvahu, že oprávněná úřední osoba (dále jen OÚO), 
které je méně než 50 let a vykonává 10letou praxi v agendě přestupky 
(obecné přestupky, či přestupky v dopravě), je po této době stejně 
zkušená, mnohdy i zkušenější (v případě, že jde o praxi více než 10 
let), jako OÚO, které je 50 let a výše, je zcela evidentní, že dochází 
k diskriminaci osob mladších 50 let, tedy jsou porušená práva 
jednotlivce. 
Dále je nutno si uvědomit, že stovky úředníků, kteří vykonávají 
agendy přestupkových řízení jako OÚO v současné době, reagovali 
svědomitě na změnu ZOP a na vlastní náklady si v přímé souvislosti  
s výkonem své funkce doplnili a doplňují své vzdělání, minimálně 
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v bakalářských oborech na VŠ v České republice, což zcela jistě 
zatížilo nejeden rodinný rozpočet. I v tomto ohledu tedy došlo 
k diskriminaci těchto osob. 
Změna zákona by zohledňovala práva jednotlivců, která jim zaručuje 
Základní listina práv a svobod pouze v případě, že by se požadavky 
uvedené v § 111 ZOP nevztahovaly na osoby, které již absolvovali 
Zkoušku odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územně samosprávních celků, s odbornou částí „obecné 
přestupky, či přestupky dle zvláštních zákonů např. v dopravě“, která 
by měla být srovnatelná se zkouškou odborné způsobilosti podle 
ZOP, s dobou trvání souvislé praxe v této agendě minimálně 10 let.  
Tyto OÚO by byly zcela jistě dostatečně vzdělané a zkušené, aby je 
bylo možno považovat za skutečné profesionály ve svém oboru. 
Tato připomínka je zásadní 
 
 

122.  Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Čl. I, bod 28 (§ 111) 
ČMKOS požaduje změnit délku období, do kdy musí být splněn 
požadavek dle odst. 1 na „18 měsíců“. 
Odůvodnění: 
Navržená délka období není předkladatelem jakkoliv odůvodněna. 
Jsme toho názoru, že by navrhovaným stanovením přechodného 
období pouze na 12 měsíců vznikl nedůvodný rozdíl oproti § 21 
zákona č. 312/2002 Sb., který v odstavci druhém hovoří o 18 
měsících, a na který  mimochodem předkladatel v důvodové zprávě 
odkazuje.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

123.  Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Čl. I, bod 27 (§ 112) 
ČMKOS požaduje zrušit v § 112 odst. 9 věkovou hranice 50 let a 
zachovat pouze desetiletou praxi. 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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Jsme přesvědčeni, že zásadním prvkem této výjimky je zachování 
požadavku odbornosti pro dlouholeté zaměstnance v přestupkovém 
řízení. Tato podmínka bude dostatečně zachována při požadavku 
desetileté praxe, bez ohledu na věk úředníka. Striktní požadavky 
budou i nadále limitovat zájem o práci na dotčených pozicích. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

124.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 38 
Dle § 38 písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky je stanoveno, 
že povaha a závažnost přestupku je dána zejména délkou doby, po 
kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval 
protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele. Jinými 
slovy je zde dána podmínka, že u trvajícího přestupku je povaha 
a závažnost přestupku stanovena těmito kritérii. Obdobně je dle § 38 
písm. g) zákona o odpovědnosti za přestupky dáno, že povaha 
a závažnost přestupku se odvíjí od počtu jednotlivých dílčích útoků, 
které tvoří pokračování v přestupku, tj. je navázáno na definici 
pokračujícího přestupku. 
S ohledem na výše uvedené a za účelem sjednocení metodického 
výkladu a praxe si dovolujeme navrhnout, aby byla změněna 
ustanovení § 38 písm. f) a g) zákona o odpovědnosti za přestupky 
takto: 
„f) u trvajícího přestupku délkou doby, po kterou trvalo protiprávní 
jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav udržovaný 
protiprávním jednáním pachatele, 
g) u pokračujícího přestupku počtem jednotlivých dílčích útoků, které 
tvoří pokračování v přestupku.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Navrhované ustanovení považujeme za 
nadbytečné, není nám známo, že by 
současné znění v praxi způsobovalo obtíže. 
Kritéria pro ukládání správního trestu jsou 
nadto pouze demonstrativní a správní orgán 
je povinen zohlednit všechny okolnosti 
případu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

125.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Zavedení alternativního trestu obecně prospěšných prací u pokut 
S ohledem na provázanost s předpisy trestními si dovolujeme 
navrhnout zvážení rozšíření druhů trestů o možnost uložení správního 
trestu obecně prospěšných prací k správnímu trestu pokuty, 
a to například k přestupkům dle § 4 zákona č. 251/2016 Sb., 

Neakceptováno 
ROZPOR  
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona, která má být převážně technického 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VEUL)



 149  

o některých přestupcích (přestupky proti pořádku ve státní správě 
a přestupky proti pořádku v územní samosprávě), dle § 5 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (přestupky proti veřejnému 
pořádku) a § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
(přestupky proti majetku). Výhodou by zajisté bylo preventivní 
působení na pachatele přestupku a veřejný dopad takového trestu, 
kdy by současně ale došlo k ulehčení – byť částečnému – v činnosti 
příjemce obecně prospěšné práce. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

charakteru. 
 
Tento požadavek byl ze strany 
připomínkového místa neúspěšně 
uplatňován již v minulosti. Hlavním 
důvodem, pro který nelze uvedený druh 
správního trestu zavést, je rozpor se 
zákazem nucených prací podle čl. 9 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod. Podle 
zmíněného ustanovení nesmí být nikdo 
podroben nuceným pracím nebo službám. 
Tento zákaz se podle čl. 9 odst. 2 
nevztahuje na práce ukládané podle zákona 
osobám ve výkonu trestu odnětí svobody 
nebo osobám vykonávajícím jiný trest 
nahrazující trest odnětí svobody. Z toho 
plyne, že výjimka ze zákazu se týká 
případů, kdy byl v trestním řízení uložen 
trest odnětí svobody nebo jiný trest jej 
nahrazující. Daná výjimka se tudíž 
nevztahuje na řízení o přestupku.  
 
Nad rámec výše uvedeného je třeba dodat, 
že není jasné, jakým způsobem by se výkon 
tohoto správního trestu kontroloval 
a vymáhal - nelze například stanovit 
náhradní trest odnětí svobody, jak to činí 
trestní zákoník. Za nepřiměřený důsledek 
lze rovněž považovat případný postih 
nedodržování tohoto správního trestu jako 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání podle § 337 trestního 
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zákoníku, za který lze uložit až 
nepodmíněný trest odnětí svobody. 
Zakotvení obecně prospěšných prací by 
navíc znamenalo zvýšené administrativní 
a finanční zatížení správních orgánů, které 
by tento správní trest ukládaly, neboť by 
musely zajišťovat jeho výkon a kontrolovat 
jeho dodržování. 

126.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 5 (§ 60) 
V navrhovaném nově upraveném ustanovení § 60 odst. 2 zákona 
o odpovědnosti za přestupky je vkládáno nové písmeno, které je však 
v návrhu – pravděpodobně překlepem – označeno jako „a“.  
Navrhujeme opravit označení tohoto písmene na „b)“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

127.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 8 (§ 72a) 
V návrhu zákona je nově vložen § 72a do zákona o odpovědnosti 
za přestupky, dle kterého je upravena ochrana osob vystupujících 
v řízení. Současně je zaveden další pojem, a to „osoba vystupující 
v řízení“, aniž by byl kdekoliv tento pojem upřesněn. Navrhovaná 
právní úprava ani nenavazuje na obdobnou právní úpravu trestního 
práva.  
• Navrhujeme upřesnění navrhovaného znění § 72a zákona 
o odpovědnosti za přestupky minimálně v tom smyslu, koho 
konkrétně se tato ochrana dotkne (viz pojem „osoba vystupující 
v řízení“), jak se vypořádat s právem na obhajobu obviněného 
ve vztahu k navrhovanému § 72a odst. 1 věta druhá a jakým 
způsobem se s danou restrikcí vypořádat v případě vydání 
rozhodnutí, kdy je nutno určité účastníky řízení specifikovat 
i osobními údaji (např. datem narození, trvalým pobytem – viz 
poškozený). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak  
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

128.  Svaz měst a obcí Čl. I, body 10 a 22 (§ 74) Akceptováno jinak 
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ČR V navrhovaném znění je uvedeno, že § 74 odst. 1 písm. d) zákona 
o odpovědnosti za přestupky by zněl, že orgán policie učiní nezbytná 
šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění 
důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování 
před správním orgánem, nasvědčují-li okolnosti tomu, že byl spáchán 
přestupek proti pořádku ve státní správě, spáchaný porušením 
povinnosti stanovené v nařízení obce.  
Z uvedené navrhované změny však není zřejmé, jak je navrhovaná 
změna míněna ve vztahu k § 2 a 3 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích.  
Navrhujeme proto upřesnit uvedenou změnu tak, aby bylo zřejmé 
(i s ohledem na nejasnost v Důvodové zprávě), zda mohou orgány 
policie tzv. předšetřovat přestupky včetně porušení povinností 
stanovených v nařízení obce či pouze přestupky proti veřejnému 
pořádku ve státní správě spáchané porušením povinnosti stanovené 
v nařízení obce. 
Shodná připomínka je k navrhovanému znění § 91 odst. 2 zákona 
o odpovědnosti za přestupky, kdy se takové znění jeví jako 
neumožňující orgánu Policie České republiky uložit příkazem 
na místě pokutu obecně za přestupek proti pořádku ve státní správě, 
ale pouze pokud je spáchán porušením povinnosti stanovené 
v nařízení obce. 
Navrhujeme proto upřesnit uvedenou změnu tak, aby bylo zřejmé 
(i s ohledem na nejasnost v Důvodové zprávě), zda může Policie 
České republiky ukládat pokuty za přestupky včetně porušení 
povinností stanovených v nařízení obce či pouze za přestupky proti 
veřejnému pořádku ve státní správě spáchané porušením povinnosti 
stanovené v nařízení obce. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

 
V důvodové zprávě bude upřesněno, že 
navrhovaná změna § 74 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 250/2016 Sb. se nevztahuje na § 2 
a 3 zákona o některých přestupcích.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

129.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 13 (§ 75) 
V nově navrhovaném § 75 odst. 3 zákona o odpovědnosti 

Akceptováno jinak  
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za přestupky je stanoveno, že na žádost orgánu policie nebo jiného 
správního orgánu, který učinil oznámení o přestupku podle § 73 
zákona o odpovědnosti za přestupky, jej příslušný správní orgán 
bez zbytečného odkladu informuje o způsobu vyřízení věci. Jsme 
toho názoru, že stanovení této nové povinnosti pouze zvyšuje 
administrativní náročnost pro příslušné správní orgány 
bez jakéhokoliv pádného opodstatnění, neboť bez pochyb neplyne, 
na základě jakých skutečností by v každém jednotlivém případě měl 
správní orgán na žádost oznamujícího správního orgánu nebo policie 
tuto informaci sdělovat. Máme důvodné obavy, že tímto postupem 
dojde pouze k navýšení administrativy a finančních nákladů 
a k časovému protažení vyřízení celé věci. 
Navrhujeme upravit citované ustanovení takto: „Na žádost orgánu 
Policie České republiky, obecní policie nebo jiného správního 
orgánu, který učinil oznámení o přestupku podle § 73, a je-li to 
nezbytné k jeho další činnosti, jej příslušný správní orgán bez 
zbytečného odkladu informuje o způsobu vyřízení věci.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Návrh úpravy: 
Na žádost orgánu policie, obecní policie 
nebo jiného správního orgánu, který učinil 
oznámení o přestupku podle § 73, a je-li to 
nezbytné pro jeho další činnost v konkrétní 
věci, jej příslušný správní orgán bez 
zbytečného odkladu informuje o způsobu 
vyřízení věci. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 
 

130.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 16 (§ 76) 
K navrhovanému znění § 76 odst. 3 zákona o odpovědnosti 
za přestupky je dále třeba zdůraznit, že v praxi bude takový postup 
spojen s nepřiměřenou administrativní zátěží správních orgánů 
a zvýšením nákladů na vyřízení věci. Pro doplnění uvádíme, že 
náklady na jeden dopis činí zhruba 51,50 Kč (posíláno modrou 
obálkou).  
Navrhujeme novelizované znění § 76 odst. 3 zákona o odpovědnosti 
za přestupky upravit takto: „Usnesení o odložení věci podle odstavců 
1 a 2 se pouze poznamená do spisu. Správní orgán o odložení věci 
vyrozumí osobu dotčenou jednáním podezřelého z přestupku, je-li mu 
známa a požádá-li o to tato osoba. Pokud by vyrozumění osoby podle 
věty druhé bylo spojeno s neúměrnými obtížemi nebo náklady, doručí 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Podle našeho názoru je omezení 
vyrozumění na žádost dotčené osoby 
omezením jejich procesních práv. 
Nepokládáme navrhovanou úpravu 
za přiměřenou.  
 
Návrh si klade za cíl odlišit širší pojem, 
kterým je osoba dotčená jednáním 
podezřelého z přestupku, a užší pojem, 
kterým je osoba přímo postižená spácháním 
přestupku. Osobě dotčené jednáním 
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je správní orgán veřejnou vyhláškou; ustanovení § 66 se nepoužije.“ 
Analogicky následně navrhujeme úpravu novelizovaného znění § 76 
odst. 5 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky, viz níže. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

podezřelého z přestupku se přitom usnesení 
o odložení věci neoznamuje, je o něm 
pouze vyrozuměna. Jedná se tedy 
o zachování procesních práv osoby 
dotčené jednáním podezřelého z přestupku, 
která by měla být vyrozuměna o tom, že 
došlo k odložení věci.  
Bude doplněna důvodová zpráva.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

131.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 17 (§ 76) 
Dle navrhovaného znění § 76 odst. 4 zákona o odpovědnosti 
za přestupky správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, 
jestliže osoba přímo postižená spácháním přestupku nedala souhlas 
k zahájení řízení nebo tento souhlas vzala zpět, nejedná-li se 
o přestupek, který lze projednat i bez takového souhlasu; usnesení se 
oznamuje osobě přímo postižené spácháním přestupku. K tomuto je 
nutno dodat, že osoba přímo postižená spácháním přestupku je dle 
§ 79 zákona o odpovědnosti za přestupky vyzvána k podání souhlasu 
s tím, že je současně poučována dle § 79 odst. 2 tohoto zákona 
o následcích nedání souhlasu či naopak dání souhlasu s projednáním 
přestupku. Dlužno zdůraznit, že se jedná o jednu z nejčastějších 
agend přestupků (tzv. bývalé „návrhové přestupky“). Pokud je tedy 
osoba přímo postižená spácháním přestupku poučena o následcích 
toho, když nedá souhlas s projednáváním přestupku, je již 
nadbytečné, aby jí bylo usnesení o odložení věci oznamováno, neboť 
není relevantního objektivního důvodu, aby poučení správního 
orgánu o jeho dalším postupu v případě její nečinnosti nevěřila. Je to 
nejen další administrativní zátěž pro správní orgán, ale nepřiměřený 
náklad na oznámení takového usnesení (viz předchozí připomínka).  
Navrhujeme znění tohoto ustanovení pozměnit takto: „Správní orgán, 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Navrhované ustanovení považujeme 
vzhledem k obecné poučovací zásadě 
za nadbytečné, navíc poučení o dání 
souhlasu a určení lhůty je výslovně 
upraveno v § 79 odst. 2 zákona č. 250/2016 
Sb..  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže osoba přímo 
postižená spácháním přestupku nedala souhlas k zahájení řízení, ač 
byla k tomuto řádně vyzvána a o následcích nedání souhlasu 
přiměřeně poučena, nebo tento souhlas vzala zpět, nejedná-li se 
o přestupek, který lze projednat i bez takového souhlasu; usnesení se 
pouze poznamená do spisu.“ 
Tato připomínka je zásadní.  
 

132.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 18 (§ 76) 
Dle navrhovaného znění § 76 odst. 5 zákona o odpovědnosti 
za přestupky správní orgán, aniž řízení zahájí, může věc usnesením 
dále odložit v případech uvedených pod písm. a) a b) s tím, že 
usnesení se oznamuje podezřelému z přestupku a správní orgán 
o odložení věci vyrozumí osobu dotčenou jednáním podezřelého 
z přestupku, je-li mu známa.  
Navrhujeme s ohledem na kompatibilitu zákona o odpovědnosti 
za přestupky definovat „osobu dotčenou jednáním podezřelého 
z přestupku“ – viz předchozí připomínka a doplnit za tuto větu, že 
„Pokud by vyrozumění osoby dotčené jednáním podezřelého 
z přestupku bylo spojené s neúměrnými obtížemi a náklady, doručí je 
správní orgán veřejnou vyhláškou; ustanovení § 66 se nepoužije.“, 
a to analogicky k § 76 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Částečně akceptováno, ve zbytku 
vysvětleno 
 
Bude doplněna věta Pokud by vyrozumění 
osoby dotčené jednáním podezřelého 
z přestupku bylo spojené s neúměrnými 
obtížemi a náklady, doručí je správní orgán 
veřejnou vyhláškou; ustanovení § 66 se 
nepoužije. 
 
Definici osoby dotčené jednáním 
podezřelého z přestupku nepovažujeme za 
vhodnou a potřebnou. Návrh si klade za cíl 
odlišit širší pojem, kterým je osoba dotčená 
jednáním podezřelého z přestupku, a užší 
pojem, kterým je osoba přímo postižená 
spácháním přestupku. Osobě dotčené 
jednáním podezřelého z přestupku se 
přitom usnesení o odložení věci 
neoznamuje, je o něm pouze vyrozuměna. 
Jedná se tedy o zachování procesních práv 
osoby dotčené jednáním podezřelého 
z přestupku, která by měla být vyrozuměna 
o tom, že došlo k odložení věci.  
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Bude doplněna důvodová zpráva.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

133.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 76 odst. 5 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky 
Dle § 76 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky správní orgán, 
aniž řízení zahájí, může věc usnesením dále odložit, jestliže za a) 
podezřelý z přestupku spáchal jedním skutkem více přestupků, které 
nebyly projednány ve společném řízení, a správní trest uložený za 
některý z nich lze považovat za postačující, nebo za b) správní trest, 
který lze za přestupek uložit, je bezvýznamný vedle trestu, který byl 
podezřelému z přestupku uložen v trestním řízení za jiný skutek; 
usnesení se oznamuje podezřelému z přestupku a osobě přímo 
postižené spácháním přestupku, je-li správnímu orgánu známa. 
Dovolujeme si navrhnout návrat k právní úpravě obsažené v zákoně 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
byla zakotvena možnost správního orgánu odložit usnesením věc, 
aniž by bylo zahájeno řízení, v případě, že správní trest, který lze za 
přestupek uložit, je bezvýznamný vedle trestu, který byl nebo bude 
podezřelému z přestupku uložen v trestním řízení za jiný skutek. 
Současně je nadbytečné, aby usnesení o odložení věci bylo osobě 
přímo postižené spácháním přestupku oznamováno, dle našeho 
názoru je v daném případě (kdy není možný opravný prostředek 
a není položena překážka věci rozhodnuté) dostačující pouhé 
vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku. 
Navrhujeme proto přijmout tuto změnu:  
„§ 76 odst. 5: 
Správní orgán, aniž řízení zahájí, může věc usnesením dále odložit, 
jestliže 
a) podezřelý z přestupku spáchal jedním skutkem více přestupků, 
které nebyly projednány ve společném řízení, a správní trest uložený 

Akceptováno částečně, ve zbytku 
vysvětleno 
 
Návrh zákona obsahuje změnu 
z oznamování na vyrozumívání osoby 
dotčené jednáním podezřelého ze spáchání 
přestupku. 
 
Pokud jde o podmínku, že trest teprve bude 
uložen, máme za to, že správní orgán by již 
v době vydání rozhodnutí měl mít jasno, 
zda obviněný byl v souvisejícím trestním 
řízení dostatečně potrestán. Rovněž po 
zahájení řízení se předpokládá, že 
k zastavení řízení může dojít až v případě, 
že byl trest v souvisejícím trestním řízení 
uložen (správní orgán může v mezidobí 
přerušit řízení (§ 86 odst. 5 a § 85 odst. 3). 
Navržená úprava by tak nebyla v souladu 
s celkovou koncepcí zákona. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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za některý z nich lze považovat za postačující, nebo 
b) správní trest, který lze za přestupek uložit, je bezvýznamný vedle 
trestu, který byl nebo bude podezřelému z přestupku uložen v trestním 
řízení za jiný skutek; usnesení se oznamuje podezřelému z přestupku 
a osoba přímo postižená spácháním přestupku, je-li správnímu 
orgánu známa, je o takovém vyřízení věci vyrozuměna.“ 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

134.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 19 (§ 80a) 
Nově vložené ustanovení § 80a zákona o odpovědnosti za přestupky 
upravující zvláštní opatření k zajištění bezpečnosti umožňuje, je-li to 
potřebné, aby správní orgán v souvislosti s ústním jednáním nebo 
prováděním jiného úkonu učinil vhodná opatření k zajištění 
bezpečnosti osoby přímo postižené spácháním přestupku, 
poškozeného nebo svědka. V Důvodové zprávě je uvedeno, že 
za účelem bezpečnosti při provádění úkonu může správní orgán 
požádat o součinnost orgán policie a je odkázáno na § 135 s. ř., 
z čehož plyne, že by bylo umožněno požádat o součinnost pouze 
Policii České republiky, nikoliv však obecní policii.  
S ohledem na § 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, snížení administrativní a finanční náročnosti 
pro správní orgán i orgány Policie České republiky a obecní policii 
a s ohledem na zmatečnost, která by při výkladové praxi mohla 
nastat, navrhujeme upravit dotčené ustanovení dále níže uvedeným 
způsobem. 
Tato připomínka je zásadní.  
Současně je v daném případě třeba zohlednit prostorové zázemí 
správních orgánů projednávajících přestupky ve vztahu 
k navrhovaným ustanovením, a tak zakotvenému právo na zajištění 
bezpečnosti při řízení o přestupku. Správní orgány ve většině případů 
projednávají přestupky, resp. nařizují ústní jednání a provádějí 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bude vypuštěno.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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dokazování (tj. mj. i výslechy svědků) v kancelářích, kdy osoby 
obviněných, svědků, poškozených a další se mohou nepochybně 
setkat v prostorách chodeb, kde na zahájení ústního jednání čekají, 
přičemž je třeba zohlednit právo obviněného, příp. osoby přímo 
postižené spácháním přestupku, být přítomen při provádění 
dokazování, a to včetně výslechu svědka. Lze uzavřít, že uvedené 
navrhované ustanovení je neadekvátním uložením povinnosti 
na bedra správních orgánů projednávajících přestupky a je třeba proto 
zohlednit aktuální stav, za kterého jsou přestupky projednávány, 
případně se jinak s touto otázkou vypořádat.  
Navrhujeme s ohledem na výše uvedené právo na straně 
vyjmenovaných osob a povinnost správního orgánu projednávajícího 
přestupek moderovat ve vztahu k aktuálním podmínkám správního 
orgánu vložením slov „…a jsou-li dány objektivní podmínky pro 
takový způsob zajištění bezpečnosti.“, kdy by navrhované znění 
dotčeného ustanovení znělo:„Je-li to potřebné a jsou-li dány 
objektivní podmínky pro takový způsob zajištění bezpečnosti, 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. Správní orgán 
za tímto účelem může požádat o součinnost orgány Policie České 
republiky nebo obecní policie.“ 
Tato připomínka je zásadní.  
 

135.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 21 (§ 86) 
V návrhu zákona je navržena rovněž změna § 86 odst. 1 písm. k) 
zákona o odpovědnosti za přestupky, dle kterého správní orgán 
usnesením zastaví řízení, jestliže rozhodnutím schválil dohodu 
o narovnání.  
Co do nově navrženého znění § 86 odst. 1 písm. k) zákona 
o odpovědnosti za přestupky je třeba odkázat na § 87 odst. 5 zákona 
o odpovědnosti za přestupky, dle kterého právní mocí rozhodnutí 

Akceptováno 
 
Navržené písmeno k) bude ze zákona 
vypuštěno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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správního orgánu o schválení dohody o narovnání řízení končí. 
K tomuto je třeba odkázat na § 93 odst. 3 písm. g) zákona 
o odpovědnosti za přestupky, dle kterého se ve výrokové části 
rozhodnutí o schválení dohody o narovnání kromě náležitostí 
správního řádu uvede výrok o zastavení řízení (upozorňujeme, že 
změna tohoto ustanovení navrhována není). Je tedy duplicitní, aby 
správní orgán znovu rozhodoval v daném případě o zastavení řízení. 
Navrhujeme proto, aby byl tento bod plně vypuštěn, neboť je 
v rozporu s citovanými ustanoveními, která nejsou návrhem zákona 
dotčena a jejich změna by tak byla zbytečná.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

136.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 86 zákona o odpovědnosti za přestupky  
Dle § 86 zákona o odpovědnosti za přestupky je stanoveno, že 
správní orgán zastaví ve stanovených případech řízení usnesením. 
V původní právní úpravě obsažené v § 76 odst. 3 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena 
podmínka, že správní orgán v případech uvedených v § 76 odst. 1 
písm. a), b), c), j) a k) zastaví řízení rozhodnutím ve věci. V ostatních 
případech zastavení řízení se usnesení pouze poznamená do spisu 
a účastníci se o tom vyrozumějí. Lze konstatovat, že tato právní 
úprava co do formy zastavení řízení v jednotlivých případech byla 
mnohem přiléhavější a v praxi, zejména při zpracovávání více 
přestupků, mnohem praktičtějším řešením. 
Dovolujeme si laskavě navrhnout zvážení úpravy citovaného 
ustanovení § 86 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky takto: 

„(2) Správní orgán zastaví řízení podle odstavce 1 písm. a), 
b), c), m), a n) rozhodnutím ve věci. V ostatních případech 
zastavení řízení se usnesení pouze poznamená do spisu 
a účastníci se o tom vyrozumějí.“ 
 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona, která má být převážně technického 
charakteru a má reagovat na nejpalčivější 
problémy praxe. 
 
Koncepce, kterou navrhuje připomínkové 
místo, byla podrobně diskutována při 
přípravě nového zákona, a nakonec bylo 
zvoleno jiné řešení. Neshledáváme 
dostatečné důvody pro znovuotevření této 
otázky. Předmětem řízení o přestupku je 
rozhodování o vině a správním trestu. 
V řízení o přestupku se nevydává 
rozhodnutí o nevině obviněného. V případě, 
kdy správní orgán nemá dostatek podkladů 
pro prokázání viny, proto dochází 
k zastavení řízení. Tomu odpovídá forma 
usnesení (viz § 66 správního řádu). 
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Takovému pojetí nebrání skutečnost, že 
v některých případech zastavení řízení 
zakládá překážku věci pravomocně 
rozhodnuté, neboť i usnesení, které se 
oznamuje, nabývá právní moci a je pro 
ostatní správní orgány závazné (§ 76 odst. 3 
správního řádu). Zákon č. 250/2016 Sb. 
proto rozlišuje zastavení řízení usnesením, 
které se pouze poznamená do spisu 
(a nezakládá překážku věci pravomocně 
rozhodnuté), a usnesením, které se 
účastníkům oznamuje (a zakládá překážku 
věci pravomocně rozhodnuté).  
Jediným důvodem, proč připomínkové 
místo požaduje navrácení formy rozhodnutí 
je údajné zjednodušení rozhodování 
v případech, kdy je ve společném řízení 
rozhodováno v části o vině obviněného 
a v části je řízení zastaveno. Připomínkové 
místo se domnívá, že v těchto případech je 
procesně složité kombinovat rozhodnutí 
(o vině a správním trestu) a usnesení 
(o zastavení řízení). Správní řád však 
nebrání tomu, aby ve společném řízení bylo 
vydáno jedno rozhodnutí s více výroky, 
z nichž jedním výrokem bude 
rozhodnuto  o vině a správním trestu 
a druhým výrokem o zastavení řízení 
v části, v níž nebyla vina prokázána. Použití 
vyšší formy pro zastavení řízení v tomto 
případě bude odůvodněno vedením 
společného řízení. V takovém případě je 
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pouze třeba rozlišit poučení o opravných 
prostředcích ve vztahu k jednotlivým 
výrokům, neboť použití vyšší formy 
rozhodnutí nemůže vést k tomu, že účastník 
získá právo na odvolání, které by jinak 
neměl (pokud by bylo řízení v části 
zastaveno usnesením poznamenaným do 
spisu). I v jiných typech řízení přitom může 
dojít k situaci, kdy je v části řízení vydáno 
meritorní rozhodnutí a ve zbytku je řízení 
zastaveno. Není tedy důvod, aby v řízení 
o přestupku platila odlišná úprava 
od obecné úpravy, která pro zastavení řízení 
vyhrazuje formu usnesení. Výše naznačený 
výklad potvrzuje též komentářová 
literatura: Jemelka , L., Vetešník, P. Zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Zákon o některých přestupcích. Komentář. 
1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2017, 1153 s., 
str. 776. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  

137.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 88 zákona o odpovědnosti za přestupky 
V praxi při projednávání přestupků spáchaných neoprávněným 
zastavením nebo stáním v tzv. zónách placeného stání nebo 
zjištěných prostřednictvím automatizovaného technického prostředku 
používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích, tj. zcela typicky jde o přestupky 
spáchané překročením povolené rychlosti, kdy dochází k tomu, že dle 
platné právní úpravy v zákoně o odpovědnosti za přestupky je nutné 
přestupky spáchané jedním provozovatelem do zahájení řízení 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Návrh novely není vhodným nosičem pro 
takovou změnu. Dané ustanovení svou 
povahou patří spíše do zákona o silničním 
provozu jako zvláštní právní úpravy, nikoli 
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všechny spojit do jednoho řízení (vyloučení věci ze společného řízení 
objektivně nelze uplatnit). V případě, že se jedná o leasingovou 
společnost nebo obecně o právnickou osobu, která je provozovatelem 
několika (desítek) vozidel, je společné řízení o přestupcích jednak 
komplikované (běžnou taktikou je některé výzvy neuhradit, 
na některé sdělit řidiče – cizince, na některé výzvy uhradit úmyslně 
pozdě a s dalšími výzvami polemizovat) a v případě, že je pokuta 
nakonec pravomocně uložena, jejím „rozpočtením“ na počet porušení 
režimu v zóně placeného stání a počet vozidel, která tento režim 
porušila, se provozovatel velmi snadno dostane na částku, která je 
podstatně nižší, než kterou by zaplatil v případě, kdyby bylo 
za všechna vozidla v průběhu doby řádně placeno parkovné nebo 
parkovací oprávnění (tj. uložená pokuta je jen „jiným způsobem 
hrazení parkovného“, a to ještě pouze v případě, že je toto 
neoprávněné parkování zjištěno a oznámeno). Stejně tak se „vyplatí“ 
každodenní porušování režimu zón placeného stání, tj. neoprávněná 
stání nebo zastavení provozovatelů vozidel, resp. řidičů – fyzických 
osob, které tento režim porušují soustavně a dennodenně např. 
pravidelným dojížděním vozidel do zaměstnání nebo do místa 
pobytu, aniž by tyto osoby vůbec splňovaly podmínky pro vydání 
rezidentního parkovacího oprávnění. Na eliminaci výše uvedeného 
nemůže mít vliv ani mírné zvýšení pokut uvedené v návrhu novely 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
od Ministerstva dopravy (typicky se jedná o přestupky dle § 125c 
odst. 1 písm. k) tohoto zákona, za které je navrženo ukládat pokutu 
v rozmezí od 2.000 do 5.000 Kč, podle dosud platné právní úpravy to 
je v rozmezí od 1.500 do 2.500 Kč).  
Z výše uvedeného důvodu je navrženo podstatné zpřísnění právní 
úpravy vůči provozovatelům, kteří neuhradí určenou částku na výzvu 
provozovateli vozidla, resp. řidičům, spočívající v omezení případů 
spadajících do společného řízení tak, aby se ve společném řízení 

do obecné právní úpravy zákona 
č. 250/2016 Sb. Doporučujeme tuto otázku 
co nejrychleji řešit s Ministerstvem dopravy 
jako věcným gestorem zákona o silničním 
provozu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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projednávalo nejvýše počtem dané množství přestupků spáchaných 
jedním konkrétním vozidlem.  
Pokud by bylo přijato zpřísnění pouze vůči provozovatelům vozidel, 
patrně by to ze strany společností, které se zabývají zastupováním při 
řízení o přestupcích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. ze strany provozovatelů vozidel, obecně 
vedlo k opakovanému oznamování téhož řidiče. 
Navrhujeme vložit nový odst. 3 v tomto znění: „Jedná-li se o porušení 
pravidel provozu na pozemních komunikacích stanovených zákonem 
zjištěné prostřednictvím automatizovaného technického prostředku 
používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích nebo jedná-li se o neoprávněné zastavení 
nebo stání, projedná se ve společném řízení nejvýše pět přestupků 
řidiče nebo provozovatele vozidla spáchaných týmž vozidlem.“ 
A dosavadní odstavce 3, 4 a 5 nově označit 4, 5 a 6.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

138.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 91 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky 
Dle § 91 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky může správní 
orgán 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. Není však umožněno uložit v rámci příkazu na 
místě napomenutí. Umožněním uložit napomenutí v příkazu na místě 
by v řadě případů došlo ke snížení administrativní i finanční zátěže 
pro správní orgán vyřizující přestupkovou agendu, ale současně by 
byla zachována preventivní, represivní i ochranná funkce tohoto 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Zákonem č. 285/2018 Sb., kterým se mění 
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, ve znění zákona 
č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, na jehož přípravě se Ministerstvo 
vnitra podílelo, byl s účinností od 1. ledna 
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řízení.  
Navrhujeme v tomto směru změnit znění § 91 odst. 1 zákona 
o odpovědnosti za přestupky: 

„§ 91 
Příkaz na místě 

(1) Správní orgán může příkazem na místě uložit napomenutí nebo 
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.“ 

Tato připomínka je zásadní. 
 

2019 do zákona č. 250/2016 Sb. navrácen 
institut domluvy a zároveň došlo 
k vypuštění možnosti uložit příkazem 
na místě napomenutí. To se ukládalo 
rozhodnutím ve formě příkazu na místě 
ve smyslu § 150 odst. 5 správního řádu, 
nikoli formou příkazového bloku jako 
u pokuty. Správní orgán si mohl vytvořit 
pro účely ukládání napomenutí vlastní 
zjednodušenou formu rozhodnutí, 
obdobnou příkazovému bloku.  
Z důvodu existence dalšího formuláře však 
Policie ČR a další orgány řešící přestupky 
příkazem na místě v terénu (dříve 
v blokovém řízení) poukazovaly na nárůst 
administrativní zátěže, když vedle 
příkazových bloků na pokutu si musí zajistit 
též příkazy na místě, kterými je ukládáno 
napomenutí. Proto došlo k vypuštění 
možnosti ukládat napomenutí příkazem na 
místě. Z hlediska legislativní ekonomie 
nepokládáme za žádoucí měnit půl roku 
účinné znění zákona. Navíc domluva jako 
neformální vyřízení méně závažného 
přestupku podle našeho názoru plně 
postačuje.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

139.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 92 odst. 2 písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky 
Dle současného znění uvedeného zákonného ustanovení je dáno, že 
v příkazovém bloku se uvede právní kvalifikace skutku včetně formy 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
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zavinění a ustanovení právního předpisu, na jehož základě je 
povinnost ukládána. Dle § 15 odst. 1 zákona o odpovědnosti za 
přestupky se zavinění zkoumá jen u fyzické osoby. Obdobně lze 
odkázat na ustanovení vztahující se k rozhodnutí o přestupku viz § 93 
odst. 1 písm. d) zákona o odpovědnosti za přestupky, kdy 
ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán 
vinným, se kromě náležitostí podle správního řádu uvede forma 
zavinění u obviněného, který je fyzickou osobou.  
S ohledem na uvedené navrhujeme provést změnu uvedeného 
ustanovení takto: 
„f) právní kvalifikace skutku a ustanovení právního předpisu, 
na jehož základě je povinnost ukládána, a je-li obviněný fyzickou 
osobu, též forma zavinění,“ 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

zákona. 
 
Navrhované ustanovení považujeme 
za nadbytečné, není nám známo, že by 
současné znění v praxi způsobovalo obtíže, 
neboť s ohledem na objektivní odpovědnost 
se zavinění u právnické osoby nezkoumá. 
Nadto v praxi jsou vydávány různé 
příkazové bloky pro fyzické a právnické 
osoby, a proto nehrozí, že bude zavinění 
vyplňováno (vyžadováno) u právnických 
osob.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

140.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 95 zákona o odpovědnosti za přestupky 
Oproti původní právní úpravě obsažené v zákoně č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, není současnou právní 
úpravou zakotvena možnost zcela upustit od uložení povinnosti 
nahradit státu náklady řízení o přestupku v případech aplikace 
příkazního řízení na místě po zahájení řízení o přestupku. Rovněž 
tato možnost není zakotvena i obecně v případě vydání meritorního 
rozhodnutí o vině, a to na základě správního uvážení správního 
orgánu, tato možnost je dána pouze na základě výslovné žádosti 
obviněného. K tomuto je dlužno poznamenat, že příkazní řízení 
na místě je institutem sloužícím k vyřízení věci jak před zahájením 
řízení, tak v jeho průběhu až do doby vydání meritorního rozhodnutí. 
S ohledem na minimální administrativní zátěž správního orgánu 
při využití možnosti uložit příkaz na místě je uložení náhrady nákladů 
řízení nadbytečné a pro pachatele přestupku často i neúměrně 
zatěžující.  

Akceptováno jinak  
 
Návrh textu: 
Povinnost nahradit náklady řízení paušální 
částkou správní orgán neuloží, bylo-li 
o přestupku rozhodnuto příkazem na místě. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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Shodně je třeba se vyjádřit i k tzv. návrhovým přestupkům (tj. nyní 
přestupkům projednávaným se souhlasem osoby přímo postižené 
spácháním přestupku). Často jsou prostřednictvím tzv. přestupků 
projednávaných se souhlasem osoby přímo postižené spácháním 
přestupku vyřizovány vedlejší spory a stává se tak, že osoba přímo 
postižená spácháním přestupku udělí souhlas s jeho projednáním, 
ale následně se bez omluvy nedostaví k ústnímu jednání o přestupku, 
byť je řádně a včas předvolána, popř. ke smírčímu řízení. Za účelem 
zamezení tohoto způsobu jednání a ve své podstatě zneužívání práva, 
kdy však správní orgány vynakládají nemalé náklady na ochranu práv 
těchto osob, byť zde nebyl dán, jak je následně zjištěno, důvod, neboť 
tyto osoby pouze zákon obcházely s cílem příkladmo někoho 
„poškodit“, navrhujeme návrat k právní úpravě v zákoně č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dle které byla dána 
povinnost správního orgánu uložit náhradu nákladů řízení dle 
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových 
výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, 
a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů. 
Nad to je nutno z praktického hlediska podotknout, že za současné 
právní úpravy ztrácí možnost příkazního řízení na místě svůj význam, 
když sice lze v zahájeném řízení vydat následně příkaz na místě 
(dříve tzv. blokovou pokutu), ale současně je třeba následně vydat 
rozhodnutí o uložení povinnosti k náhradě nákladů řízení. Výše 
uvedeným postupem je zbytečně administrativně a finančně 
zatěžován správní orgán a rovněž tak obviněný – přestupce.  
Navrhujeme proto úpravu znění § 95 zákona o odpovědnosti 
zapřestupky v tomto smyslu: 
„§ 95 
Náhrada nákladů řízení 
(1) Obviněnému, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i osobě 
přímo postižené spácháním přestupku, bylo-li řízení zahájené s jejím 
souhlasem zastaveno podle § 86 odst. 1 písm. a), b), c) nebo n), se 
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uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním 
přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, kterou stanoví 
Ministerstvo vnitra České republiky v dohodě s Ministerstvem financí 
České republiky zvláštním právním předpisem. 
(2) Povinnost nahradit náklady řízení nelze v příkazním řízení včetně 
příkazního řízení na místě uložit. 
(3) Z důvodů zvláštního zřetele hodných lze od uložení povinnosti 
nahradit náklady řízení podle odstavce 1 zcela nebo zčásti upustit. 
(4) Náhrada nákladů řízení je příjmem obce, jejíž orgán rozhodl 
o přestupku v prvním stupni. Náhrada nákladů řízení o přestupku, 
který vedl jiný správní orgán České republiky, je příjmem státního 
rozpočtu této republiky.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

141.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 27 (§ 111) 
V návrhu zákona je navržena změna § 111 zákona o odpovědnosti 
za přestupky, který upravuje požadavky na oprávněnou úřední osobu. 
Navrhované nové znění § 111 odst. 1 zákona o odpovědnosti 
za přestupky uvádí, že 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. K tomuto bodu uplatňujeme zásadní připomínku. Předně 
je třeba zohlednit, že z navrhovaného znění by bylo možné dovodit, 
že povinnost prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou 
u Ministerstva vnitra by byly stiženy všechny osoby vyjma osob 
splňujících požadavek vzdělání na vysoké škole v oboru právo. Toto 
je však nepřiměřeně zatěžující pro obce co do nákladů 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
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mj. na zajištění zkoušky a související úkony, ale současně lze 
očekávat odliv dosud oprávněných úředních osob s několikaletou 
praxí. Při stanovování těchto podmínek, jež by měly jednotlivé 
oprávněné úřední osoby splňovat, je dle našeho názoru třeba sledovat 
vícero faktorů: nejvyšší dosažené vzdělání, délka praxe v oboru 
a prokázání odborné způsobilosti zvláštní odbornou zkouškou. Je 
naprosto nadbytečné, aby oprávněná úřední osoba, která již složila 
tzv. zvláštní odbornou zkoušku pro přestupkové řízení ve věci 
pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného 
pořádku, občanského soužití, majetku nebo při řízení ve věcech 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly nuceny znovu 
prokazovat odbornou způsobilost dle navrhovaného ustanovení, byť 
zjevně denně prokazují svou způsobilost v praxi. Současně by byl 
takový požadavek nepřiměřeným nákladem položeným na bedra 
obcí, kdy už nyní je stěžejním problémem zajistit kvalifikované 
pracovníky s odkazem na náplň práce, zodpovědnost, pracovní 
podmínky ve vztahu k tzv. tabulkovému zařazení, a tak i platovému 
ohodnocení (záměrně opomíjíme otázku absence možnosti přiznání 
rizikového příplatku oprávněným úředním osobám projednávajícím 
přestupky). Současně je třeba zohlednit délku přípravy, obsazenost 
jednotlivých kurzů, náročnost přípravy, pracovní zatížení 
jednotlivých oprávněných úředních osob a zejména – což je třeba 
znovu důrazně zopakovat - i finanční možnosti obce. Tato razantní 
změna s ohledem na dosavadní znění vytváří rovněž prostor pro 
nejistotu oprávněných úředních osob ohledně jejich budoucnosti (viz 
požadavky v minulosti, od platnosti a účinnosti zákona 
o odpovědnosti za přestupky, nově navrhované znění tohoto zákona). 
Vycházíme rovněž ze srovnání obsahu zkoušek odborné způsobilosti 
ve shora uvedených správních činnostech s rozsahem zkoušky dle 
§ 111 zákona o odpovědnosti za přestupky, kdy oprávněné úřední 
osoby prokázaly znalost předpisů vymezených vyhláškou 
Ministerstva vnitra č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu 

nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny na 
přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 
Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku 
na kvalifikaci, kterým je zkouška podle 
zákona č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 
Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
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a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob 
oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení 
o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky 
odborné způsobilosti, již při absolvování zkoušky odborné 
způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 
vyhlášek. Shrnujeme, že konáním dvou zkoušek v naprosto totožné 
oblasti dochází jak neúměrnému zatěžování oprávněných úředních 
osob, tak i k navyšování nákladů územně samosprávných celků, 
tj. naprosto nepřiměřené finanční zátěži pro obce (je třeba zohlednit, 
že s ohledem na platové podmínky často musí obce jako 
zaměstnavatelé motivovat své zaměstnance, tj. oprávněné úřední 
osoby tzv. benefity k platovému ohodnocení, jinak by byla situace po 
stránce personální ještě tristnější; jakékoliv další navyšování nákladů 
a ztěžování podmínek tak může být očekáváno s pravděpodobností 
na hranici jistoty jako negativní zásah).  
Navrhujeme proto uvedené ustanovení pozměnit takto: „Úřední 
osoba oprávněná na základě vnitřního předpisu správního orgánu 
nebo pověřením 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. 
Povinnost prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou 
u Ministerstva vnitra se nevztahuje na oprávněné úřední osoby 
a fyzické osoby, které již vykonaly zkoušku odborné způsobilosti při 
přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku 
v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití 
a majetku nebo při řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
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142.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I, bod 28 (§ 111) 
V odst. 2 § 111 zákona o odpovědnosti za přestupky je nově 
navrženo, že oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky podle 
odstavce 1 nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy začala provádět 
úkony správního orgánu v řízení. Navrhovaná lhůta je však 
nepřiměřeně krátká a naprosto nekorespondující s obdobnou úpravou 
v § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.  
Navrhujeme s ohledem na vzájemnou propojenost těchto úprav 
sjednocení této lhůty takto: „Oprávněná úřední osoba musí splnit 
požadavky podle odstavce 1 nejpozději do 18 měsíců ode dne, kdy 
začala provádět úkony správního orgánu v řízení.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

143.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 111 odst. 3 (dle navrhované změny odst. 4) zákona 
o odpovědnosti za přestupky 
V návrhu je obsaženo, aby odbornou způsobilost podle odstavce 1 
věty druhé prokázala oprávněná úřední osoba osvědčením o vykonání 
zkoušky vydaným Ministerstvem vnitra České republiky, přičemž 
obsahem zkoušky je ověření znalostí organizace a činnosti veřejné 
správy a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek.  
Ověřování znalostí organizace a činnosti veřejné správy však 
považujeme za nadbytečné, neboť uvedené znalosti jsou ověřovány 
v rámci zvláštní zkoušky odborné způsobilost v obecné části 
zkoušky, a tudíž je pak tato zkouška v této části duplicitní. 
Oprávněné úřední osoby, které vykonaly zkoušku odborné 
způsobilosti již v této oblasti (činnost a chod veřejné správy), by tak 
zkoušku pouze opakovaly, přičemž je třeba zohlednit vynaložené 
náklady na jejich účast na této zkoušce. Současně se takový 
požadavek jeví jako šikanózní vůči oprávněným úředním osobám, 
které již mají úspěšně absolvovanou obecnou část zkoušky odborné 
způsobilosti (viz zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Uvedené zkoušky jsou záměrně 
koncipovány jako zcela nezávislé 
a sledující odlišný účel. Tyto zkoušky jsou 
též obsahově odlišné, byť určité shody 
nelze v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušek zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (dále jen „ZOZ“) tak, aby 
byly výlučně zaměřeny pouze na skutkové 
podstaty přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné správy. 
Ohledně obecné části ZOZ a obecné části 
zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb. je 
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samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a související 
právní předpisy).  
Navrhujeme proto upravit znění citovaného ustanovení takto: 
“Odbornou způsobilost podle odstavce 1 věty druhé prokazuje 
oprávněná úřední osoba osvědčením o vykonání zkoušky vydaným 
Ministerstvem vnitra. Obsahem zkoušky je ověření znalostí právních 
předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek, případně ověření 
znalostí organizace a činnosti veřejné správy, pokud oprávněná 
úřední osoba neprokáže složení této či obdobné zkoušky jiným 
způsobem.“ 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

nutno dále podotknout, že okruh témat se 
odlišuje, neboť u zkoušky podle zákona 
č. 250/2016 Sb. jsou zkouškové otázky 
z obecné části výslovně zaměřeny 
na přestupky. Zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. plní funkci obecné zkoušky 
prokazující znalosti obecné hmotné 
a procesní části přestupkového práva. 
Uznání rovnocennosti uvedených zkoušek 
proto není žádoucí, a to zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se navrhuje zrušit 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 
Nadměrné rozšiřování výjimek 
z kvalifikačních požadavků je z hlediska 
odbornosti výkonu přestupkové agendy 
nežádoucí. Nelze rezignovat na zachování 
alespoň minimálního požadavku na 
kvalifikaci, kterým je zkouška podle zákona 
č. 250/2016 Sb. Cílem zavedení 
kvalifikačních požadavků je zkvalitnění 
výkonu přestupkové agendy, čehož bez 
znalostí obecné a procesní části 
přestupkového práva nelze dosáhnout. 
  
O vztahu zkoušky dle zákona č. 250/2016 
Sb. k ZOZ se poměrně široce jednalo při 
poslední větší novele vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků 
(vyhláška č. 173/2017 Sb.). Ačkoli jsou 
v dané vyhlášce u každé ZOZ (správní 
činnosti) uvedeny také přestupky, v praxi se 
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s výjimkou přestupků proti pořádku 
ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku, přestupky 
v rámci povinné přípravy neučí, ani 
nezkoušejí. Podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 173/2017 Sb., 
obsahem zkoušky z těchto přestupků je již 
nyní aplikace skutkových podstat těchto 
přestupků fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
rozhodování o těchto přestupcích a ukládání 
správních trestů za ně (nikoli tedy obecná 
nebo procesní část přestupkového práva 
jako tomu je u zkoušky odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.). 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
 

144.  Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 112 odst. 9 zákona o odpovědnosti za přestupky 
Dle § 112 odst. 9 zákona o odpovědnosti za přestupky je stanoveno, 
že do 31. prosince 2022 může činnost oprávněné úřední osoby 
vykonávat také osoba, která nesplňuje podmínky podle § 111 zákona 
o odpovědnosti za přestupky; předseda komise musí mít 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti 
právo nebo zvláštní odbornou způsobilost. Po této době může činnost 
oprávněné úřední osoby vykonávat také úřední osoba starší 50 let, 
pokud nejméně 10 let projednávala přestupky a rozhodovala o nich. 
Dle našeho názoru je diskriminující a nelogické omezení stanovené 
dosažením věku nad 50 let ve spojení s danou praxí. Jde tak bez 
pochyb o zákonné ustanovení, které brání občanům ve svobodném 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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přístupu k povolání na základě omezení věku, přičemž právě 
dosažený věk nelze považovat, na rozdíl od délky praxe, za okolnost 
svědčící odbornosti oprávněné úřední osoby.  
Současně je diskriminující, aby pro předsedu komise nebyly 
stanoveny shodné podmínky, jako pro oprávněnou úřední osobu, 
tj. pokud předseda komise projednává přestupky nejméně 10 let, 
neměla by již být kladena podmínky dosaženého vzdělání dle věty 
prvé § 112 odst. 9 zákona o odpovědnosti za přestupky.  
Navrhujeme proto změnu § 112 odst. 9 věty druhé zákona 
o odpovědnosti za přestupky takto: 
„Po této době může činnost oprávněné úřední osoby a předsedy 
komise vykonávat také úřední osoba, která nejméně 10 let 
projednávala přestupky a rozhodovala o nich.“ 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

145.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Postoupení věci z důvodů vhodnosti 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
v svém § 71 výslovně upravoval postoupení věci z důvodu vhodnosti, 
a to i v případě před zahájením řízení. V současnosti taková výslovná 
právní úprava absentuje, byť v praxi byla hojně využívána a jevila se 
jako velmi efektivní a žádoucí.  
Navrhujeme přijmout obdobnou právní úpravu § 71 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, která by 
explicitně upravovala možnost předání věci, a to i před zahájením 
řízení. 

 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Nepovažujeme přitom za vhodné znovu 
otvírat otázku, která byla řešena již při 
přijímání zákona č. 250/2016 Sb., 
respektive zákona č. 183/2017 Sb., a jejíž 
výklad se ustálil přijetím zmíněného závěru 
poradního sboru. 
 
Ani z hlediska procesní ekonomie se navíc 
nejeví jako racionální věc postupovat věc 
z důvodu vhodnosti, má-li následně dojít 
k vydání usnesení o odložení věci. 
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Popisovaná praxe, kdy dochází 
k formálnímu zahájení řízení, aby věc 
mohla být postoupena, rovněž není 
v souladu se zákonem. Nadto správní orgán 
v místě utkání je blíže spáchání skutku, 
a proto má možnost efektivněji prověřit, 
zda jsou dány skutečnosti pro zahájení 
řízení. 
 
Právní úprava ve správním řádu je 
dostatečná. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání.  
 

146.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Úprava odnětí a vrácení věci  
Zákon o odpovědnosti za přestupky neobsahuje naprostou žádnou 
právní úpravu odnětí a vrácení věci tak, jak tomu bylo v § 75 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Subsidiární použití § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, není přiléhavá, naopak, původní úprava 
výše uvedená byla dostačující a praktická.  
Navrhujeme přijmout obdobnou úpravu právní úpravě v § 75 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jimiž by 
došlo k explicitní úpravě odnětí a vrácení věci v zákoně 
o odpovědnosti za přestupky. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
zákona. 
 
Viz vypořádání připomínky č. 76 
Libereckého kraje. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
  

147.  Svaz měst a obcí 
ČR 

Záznamy v evidenci přestupků vedené Rejstříkem trestů 
i v případě porušení vyhlášek a nařízení dle § 4 zákona 
č.  51/2016 Sb., o některých přestupcích 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o úpravu nad rámec novely 
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Dle navrhované změny zákona o odpovědnosti za přestupky se 
složitě ukládá v § 52 odst. 6 povinnost informovat o omezujícím 
opatření dotčený správní orgán a útvar Policie České republiky. Není 
však nikde legislativně zakotveno, jakým způsobem budou evidovány 
(zaznamenávány) správní tresty a ochranná opatření, resp. omezující 
opatření. Je třeba reflektovat, že například k uložení omezujícího 
opatření dojde jiným obecním úřadem vyřizujícím daný přestupek, 
nežli je trvalý pobyt pachatele apod. Předávání informací pro postih 
recidivy je pak téměř nemožný. Navíc je třeba brát v potaz fakt, že 
řada přestupků je řešena tzv. přímo na ulici a je pak zatěžko takovou 
informaci zjistit či ověřit.  
Navrhujeme proto doplnit § 12 a 13 zákona č. 251/2016 Sb., 
oněkterých přestupcích, následovně: 

„§ 12 
Evidence přestupků 

Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle § 4, 5, 7 a 8, s výjimkou 
rozhodnutí o přestupku podle § 5 odst. 1 písm. h) a § 5 odst. 2 
písm. d), se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 

§ 13 
Opakované spáchání přestupku 

Přestupek podle § 4, 5, 7 a 8, s výjimkou přestupku podle § 5 odst. 1 
písm. 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.“ 
 

zákona. 
 
Tento návrh zákona není vhodným nosičem 
pro takovou změnu. Je nutno ji hlouběji 
prodiskutovat, též s Ministerstvem 
spravedlnosti a Rejstříkem trestů. Jedná se 
o výrazné rozšíření zapisovaných 
přestupků, což by způsobilo nemalé 
finanční a administrativní náklady. Není 
nám přitom známo, že by nezapisování 
uvedených přestupků do evidence 
přestupků způsobovalo v praxi problémy. 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 

148.  Sdružení místních 
samospráv ČR 

Čl. I, bod 28 (§ 111) 
Lhůtu pro splnění požadavků podle odst. 1 žádáme stanovit místo 12 
měsíců na 18 měsíců. 
Navržená lhůta 12 měsíců není nijak zdůvodněna. S odkazem na ust. 
§ 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, kde se stanoví 
doba 18 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka k územnímu 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání. 
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samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, 
pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti 
předpokladem, navrhujeme stanovit shodnou lhůtu v délce 18 měsíců.  
Tato připomínka je zásadní. 

149.  Sdružení místních 
samospráv ČR 

Návrh na zavedení plošného postihu za použití pyrotechnického 
výrobku na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném 
V souvislosti se zaváděním nové skutkové podstaty přestupku 
ohledně použití pyrotechnických výrobků navrhujeme plošný postih 
za použití pyrotechnického výrobku na veřejnosti nebo na místě 
veřejnosti přístupném, vyjma oslav příchodu nového roku z noci z 31. 
12. na 1. 1. a vyjma použití pyrotechnických výrobků s předchozím 
povolením příslušných státních orgánů. 
Nesouhlasíme s postihem použití pyrotechnického výrobku jen v 
souvislosti se sportovním utkáním. Navrhujeme plošný zákaz 
používání pyrotechnických výrobků na veřejnosti, až na výjimky. 
Pyrotechnické výrobky jsou stále častěji používány i z jiných důvodů, 
než v souvislosti se sportovním utkáním - kulturní akce, soukromé 
oslavy, demonstrace či i bez důvodu - jen pro vlastní zábavu, a to na 
veřejnosti. Často tím dochází k ohrožování bezpečnosti nejen osob, 
ale též majetku (nebezpečí požáru), rušení nočního klidu a narušování 
veřejného pořádku. Používání pyrotechniky má též negativní vliv na 
zvířata a životní prostředí. 
V současné době nemají obce moc nástrojů a možností, jak tomuto 
nežádoucímu jevu zabránit. Navrhujeme proto plošný zákaz 
používání pyrotechnických výrobků na veřejnosti, s výjimkou oslav 
příchodu nového roku, a s výjimkou předem udělených povolení k 
použití pyrotechnických výrobků na veřejnosti (kontrolované 
používání pyrotechniky) v zájmu zajištění bezpečnosti osob, majetku 
a veřejného pořádku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Problém nebezpečného používání 
pyrotechniky zaznamenáváme napříč 
sportovními kluby nejen ve fotbalovém, ale 
i hokejovém prostředí. U jiného typu akcí 
takový problém s organizovaným, 
masovým používáním pyrotechniky 
neevidujeme. Plošný zákaz by byl proto 
příliš razantním zásahem, u jiných akcí jde 
spíš o místní otázku řešitelnou vyhláškou. 
Celorepublikovým problémem v praxi 
s významnými dopady na zdraví a majetek 
je používání pyrotechniky na sportovních 
akcích, které je proto nutno podrobit 
přestupkovému postihu.  
 
Navrhované doplnění proto nepovažujeme 
za potřebné.  
 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem 
vypořádání a zásadní připomínku 
změnilo na doporučující.   
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