Přestupky v zákonech o ÚSC
PŘESTUPEK:
společensky škodlivý protiprávní čin, který je za

přestupek výslovně označen v zákoně a který vykazuje
znaky stanovené zákonem (nejde-li o trestný čin)

• za přestupek lze uložit správní trest
• mezi druhy správních trestů patří např. pokuty
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Přestupky v zákonech o ÚSC
PRÁVNÍ ÚPRAVA:

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

a řízení o nich
 zákon 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
přestupcích
 obce a hlavní město Praha mohou ukládat pokuty

za přestupky uvedené v příslušném zákoně
 v zákoně o krajích nejsou přestupky upraveny
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Přestupky – obce
PŘÍKLADY PŘESTUPKŮ + VÝMĚRY POKUT:
 úmyslné poškození, odstranění nebo zakrytí tabulky

s označením ulice (do 200 000 Kč)
 neudržování pořádku na užívaném nebo vlastněném

pozemku (do 500 000 Kč)
 narušení životního prostředí v obci, odložení věci

mimo vyhrazená místa (do 500 000 Kč)
 přestupky podle zákona o obcích projednává obecní

úřad
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Přestupky – hl. m. Praha
PŘÍKLADY PŘESTUPKŮ + VÝMĚRY POKUT:
 úmyslné poškození, odstranění nebo zakrytí tabulky

s označením ulice (do 200 000 Kč)
 neudržování pořádku na užívaném nebo vlastněném

pozemku (do 500 000 Kč)
 narušení životního prostředí v MČ, odložení věci

mimo vyhrazená místa (do 500 000 Kč)
 přestupky podle zákona o hlavním městě Praze

projednává městská část (hl. m. Praha v případě, že
důsledky zasahují více MČ, které se do 30 dnů
nedohodly)
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Řízení o přestupcích
 upravuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich
 k řízení je místně příslušný správní orgán, v jehož
správním obvodu byl přestupek spáchán

 požadavky na oprávněnou úřední osobu:
 VŠ v ČR (magistr, obor právo)
 VŠ (bakalář, jiná oblast) + zkouška OZ u MV

 pokutu lze uložit ve výši stanovené zákonem
 pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
o přestupku nabylo právní moci, pokud správní orgán
nestanoví lhůtu jinou
 jde o výkon přenesené působnosti
5

