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200/1990 Sb. 

 
ZÁKON 

�eské národní rady 
 

ze dne 17.kv�tna 1990 
 
o p�estupcích 
Zm�na: 337/1992 Sb. , 344/1992 Sb. , 359/1992 Sb. 
Zm�na: 67/1993 Sb. 
Zm�na: 290/1993 Sb. 
Zm�na: 134/1994 Sb. 
Zm�na: 82/1995 Sb. 
Zm�na: 279/1995 Sb. 
Zm�na: 237/1995 Sb. , 289/1995 Sb. 
Zm�na: 112/1998 Sb. 
Zm�na: 168/1999 Sb. 
Zm�na: 360/1999 Sb. 
Zm�na: 29/2000 Sb. , 151/2000 Sb. 
Zm�na: 121/2000 Sb. 
Zm�na: 132/2000 Sb. , 258/2000 Sb. , 361/2000 Sb. , 370/2000 Sb. 
Zm�na: 164/2001 Sb. 
Zm�na: 273/2001 Sb. 
Zm�na: 254/2001 Sb. , 265/2001 Sb. , 274/2001 Sb. , 312/2001 Sb. 
Zm�na: 52/2001 Sb. 
Zm�na: 6/2002 Sb. , 62/2002 Sb. , 78/2002 Sb. 
Zm�na: 259/2002 Sb. 
Zm�na: 285/2002 Sb. 
Zm�na: 216/2002 Sb. , 311/2002 Sb ., 320/2002 Sb. 
Zm�na: 274/2003 Sb. 
Zm�na: 218/2003 Sb. 
Zm�na: 47/2004 Sb. 
Zm�na: 436/2004 Sb. 
Zm�na: 559/2004 Sb. , 586/2004 Sb. 
Zm�na: 95/2005 Sb. 
Zm�na: 392/2005 Sb. 
Zm�na: 362/2003 Sb. , 501/2004 Sb. , 379/2005 Sb. 
Zm�na: 411/2005 Sb. 
  
 �eská národní rada se usnesla na tomto zákon�: 
 

§ 1 
Základní ustanovení 

 
 Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou ob�any k tomu, aby 
dodržovali zákony a jiné právní p�edpisy a respektovali práva spoluob�an�; dbají zejména o to, aby 
ob�ané nezt�žovali pln�ní úkol� státní správy a nerušili ve�ejný po�ádek a ob�anské soužití. 
  
 
 

�ÁST PRVNÍ 
  

Obecná �ást 
  

§ 2 



Pojem p�estupku 
 

 (1) P�estupkem je zavin�né jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem spole�nosti a je za 
p�estupek výslovn� ozna�eno v tomto nebo jiném zákon�, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 
podle zvláštních právních p�edpis� anebo o trestný �in. 
  
 (2) P�estupkem není jednání, jímž n�kdo odvrací  
a) p�im��eným zp�sobem p�ímo hrozící nebo trvající útok na zájem chrán�ný zákonem nebo 
  
b) nebezpe�í p�ímo hrozící zájmu chrán�nému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl zp�soben 
z�ejm� stejn� závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpe�í nebylo možno v dané situaci 
odvrátit jinak. 
  

Zavin�ní 
  

§ 3 
  
 K odpov�dnosti za p�estupek posta�í zavin�ní z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovn�, že je 
t�eba úmyslného zavin�ní. 
  

§ 4 
  
 (1) P�estupek je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel  
a) v�d�l, že svým jednáním m�že porušit nebo ohrozit zájem chrán�ný zákonem, ale bez p�im��ených 
d�vod� spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí nebo 
  
b) nev�d�l, že svým jednáním m�že porušit nebo ohrozit zájem chrán�ný zákonem, a� to vzhledem k 
okolnostem a svým osobním pom�r�m v�d�t m�l a mohl. 
  
 (2) P�estupek je spáchán úmysln�, jestliže pachatel  
a) cht�l svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chrán�ný zákonem nebo 
  
b) v�d�l, že svým jednáním m�že ohrozit zájem chrán�ný zákonem, a pro p�ípad, že jej poruší nebo 
ohrozí, byl s tím srozum�n. 
  
 (3) Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k n�muž byl pachatel podle okolností a 
svých osobních pom�r� povinen. 
  

§ 5 
V�k a nep�í�etnost 

 
 (1) Za p�estupek není odpov�dný, kdo v dob� jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého 
v�ku. 
  
 (2) Za p�estupek není odpov�dný, kdo pro duševní poruchu v dob� jeho spáchání nemohl 
rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chrán�ného zákonem, nebo nemohl ovládat své 
jednání. Odpov�dnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nep�í�etnosti p�ivedl, by� i z nedbalosti, 
požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky. 1) 
  

§ 6 
Porušení povinnosti uložené právnické osob� 

 
 Za porušení povinnosti uložené právnické osob� odpovídá podle tohoto zákona ten, kdo za 
právnickou osobu jednal nebo m�l jednat, a jde-li o jednání na p�íkaz, ten kdo dal k jednání p�íkaz. 
  

P�sobnost zákona 
  

§ 7 
  



 (1) Odpov�dnost za p�estupek se posuzuje podle zákona ú�inného v dob� spáchání 
p�estupku; podle pozd�jšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele p�ízniv�jší. 
  
 (2) Pachateli lze uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon ú�inný v dob�, 
kdy se o p�estupku rozhoduje. 
  
 (3) O ochranném opat�ení se rozhodne podle zákona ú�inného v dob�, kdy se o ochranném 
opat�ení rozhoduje. 
  

§ 8 
  
 (1) Podle tohoto zákona nebo jiného zákona se posuzuje p�estupek, který byl spáchán na 
území �eské republiky. 
  
 (2) Podle tohoto zákona se posuzuje též p�estupek proti ob�anskému soužití podle § 49 odst. 
1 písm. b) a c) a p�estupek proti majetku podle § 50, který spáchal v cizin� státní ob�an �eské 
republiky anebo cizinec, 2) který má trvalý pobyt na území �eské republiky, pokud takové jednání 
nebylo v cizin� projednáno. Jiný p�estupek spáchaný v cizin� státním ob�anem �eské republiky 
anebo cizincem, který má trvalý pobyt na území �eské republiky, se posuzuje podle tohoto zákona 
nebo jiného zákona jen tehdy, jestliže jím uvedená osoba porušila povinnost, kterou má podle 
p�edpis� platných v �eské republice mimo území republiky, nebo jestliže to vyplývá z vyhlášených 
mezinárodních dohod, kterými je �eská republika vázána. 
  

§ 9 
  
 (1) Jednání, které má znaky p�estupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit 
podle zákona nebo mezinárodního práva, nelze jako p�estupek projednat, nestanoví-li zákon jinak. 
  
 (2) Nelze ani vykonat sankci nebo v jejím výkonu pokra�ovat, jestliže se osoba, jíž byla 
sankce uložena, stala pozd�ji osobou požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního 
práva, s výjimkou osoby, která se stala poslancem nebo senátorem. 
  
 (3) Podle tohoto zákona se projednávají p�estupky, kterých se dopustili poslanci a senáto�i, 
pokud nepožádají orgán p�íslušný k projednání p�estupku o projednání p�estupku v disciplinárním 
�ízení podle zvláštních právních p�edpis�. 2a) 
  

§ 9a 
  
 Podle tohoto zákona se projednávají p�estupky, kterých se dopustili soudci, pokud nepožádají 
orgán p�íslušný k projednání p�estupku o projednání p�estupku v kárném �ízení podle zvláštního 
právního p�edpisu. 2b) 
  

§ 10 
 (1) Podle zvláštních p�edpis� 3) se projedná jednání, které má znaky p�estupku, jehož se 
dopustily 
  
a) osoby podléhající vojenské káze�ské pravomoci, p�íslušníci bezpe�nostních sbor�, 
  
b) osoby b�hem výkonu trestu odn�tí svobody. 
  
 (2) Toto jednání se však projedná jako p�estupek, pokud jeho pachatel p�estal být osobou 
uvedenou v odstavci 1. 
  
Sankce 
  

§ 11 
  
 (1) Za p�estupek lze uložit tyto sankce:  
a) napomenutí, 
  



b) pokutu, 
  
c) zákaz �innosti, 
  
d) propadnutí v�ci. 
  
 (2) Sankci lze uložit samostatn� nebo s jinou sankcí; napomenutí nelze uložit spolu s pokutou. 
  
 (3) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o p�estupku upustit, jestliže k náprav� pachatele 
posta�í samotné projednání p�estupku. 
  

§ 12 
  
 (1) P�i ur�ení druhu sankce a její vým�ry se p�ihlédne k závažnosti p�estupku, zejména ke 
zp�sobu jeho spáchání a jeho následk�m, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k mí�e zavin�ní, k 
pohnutkám a k osob� pachatele, zda a jakým zp�sobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním 
�ízení. 
  
 (2) Za více p�estupk� téhož pachatele projednaných ve spole�ném �ízení se uloží sankce 
podle ustanovení vztahujícího se na p�estupek nejp�ísn�ji postižitelný. Zákaz �innosti lze uložit, 
jestliže ho lze uložit za n�který z t�chto p�estupk�. 
  

§ 13 
  
 (1) Pokutu lze uložit do 1000 K�, nestanoví-li zvláštní �ást tohoto zákona nebo jiný zákon 
pokutu vyšší. 
  
 (2) V blokovém �ízení (§ 84) lze uložit pokutu do 1000 K�, pokud tento zákon nebo jiný zákon 
nep�ipouští uložit v takovém �ízení pokutu vyšší, a v p�íkazním �ízení (§ 87) do 4000 K�. 
  
 (3) Pokuta uložená orgánem obce je p�íjmem obce, jejíž orgán ve v�ci rozhodoval v prvním 
stupni. Pokuta uložená jiným správním orgánem �eské republiky je p�íjmem státního rozpo�tu této 
republiky. 

  
§ 14 

  
 (1) Zákaz �innosti lze uložit jen za p�estupky uvedené ve zvláštní �ásti tohoto zákona nebo v 
jiném zákon� a na dobu tam stanovenou, nejdéle na dva roky, a jde-li o �innost, kterou pachatel 
vykonává v pracovním nebo jiném obdobném pom�ru, nebo k níž je t�eba povolení nebo souhlasu 
státního orgánu, a spáchal-li pachatel p�estupek touto �inností nebo v souvislosti s ní. 
  
 (2) Do doby zákazu �innosti se zapo�ítává doba, po kterou pachatel na základ� opat�ení 
správního orgánu u�in�ného v souvislosti s projednávaným p�estupkem nesm�l již tuto �innost 
vykonávat. 
  
 (3) Od výkonu zbytku zákazu �innosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce 
upustit, jestliže pachatel p�estupku zp�sobem svého života prokázal, že její další výkon není pot�ebný. 
  

§ 15 
  
 (1) Propadnutí v�ci lze uložit, jestliže v�c náleží pachateli a v�c  
a) byla ke spáchání p�estupku užita nebo ur�ena, anebo 
  
b) byla p�estupkem získána nebo byla nabyta za v�c p�estupkem získanou. 
  
 (2) Propadnutí v�ci nelze uložit, je-li hodnota v�ci v nápadném nepom�ru k povaze p�estupku. 
  
 (3) Vlastníkem propadlé v�ci se stává stát. 
  

Ochranná opat�ení 



  
§ 16 

  
 Ochrannými opat�eními jsou:  
a) omezující opat�ení, 
  
b) zabrání v�ci. 
  

§ 17 
  
 (1) Omezující opat�ení spo�ívá v zákazu navšt�vovat ur�ená ve�ejn� p�ístupná místa a 
místnosti, v nichž se podávají alkoholické nápoje nebo se konají ve�ejné t�lovýchovné, sportovní nebo 
kulturní podniky. Lze je uložit pachateli p�estupku na úseku ochrany p�ed alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi (§ 30), p�estupku proti ve�ejnému po�ádku (§ 47 a 48) a p�estupku proti ob�anskému 
soužití (§ 49). 
  
 (2) Omezující opat�ení musí být p�im��ené povaze a závažnosti spáchaného p�estupku; lze je 
uložit jen spolu se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku. 
  

§ 18 
  
 (1) Nebylo-li uloženo propadnutí v�ci uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, 
že se taková v�c zabírá, jestliže  
a) náleží pachateli, kterého nelze za p�estupek stíhat, nebo 
  
b) nenáleží pachateli p�estupku nebo mu nenáleží zcela 
 a jestliže to vyžaduje bezpe�nost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem. 
  
 (2) O zabrání v�ci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky p�estupku uplynuly 
dva roky. Ustanovení § 15 odst. 2 platí obdobn�. 
  
 (3) Vlastníkem zabrané v�ci se stává stát. 
  

§ 19 
Zvláštní ustanovení o mladistvých 

 
 (1) P�i posuzování p�estupku osoby, která v dob� jeho spáchání dovršila patnáctý rok a 
nep�ekro�ila osmnáctý rok svého v�ku (dále jen "mladistvý"), se p�ihlíží ke zvláštní pé�i, kterou 
spole�nost v�nuje mládeži. 
  
 (2) P�estupek mladistvého nelze projednat v p�íkazním �ízení. 
  
 (3) Horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, p�i�emž však nesmí být vyšší 
než 2000 K�. V blokovém �ízení nelze uložit mladistvému pokutu vyšší než 500 K�; pokutu až do výše 
1000 K� lze uložit mladistvému, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon p�ipouští v blokovém �ízení 
uložit pokutu vyšší než 1000 K�. 
  
 (4) Zákaz �innosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by výkon 
této sankce jeho p�íprav� na povolání. 
  

§ 20 
Zánik odpov�dnosti za p�estupek 

 
 (1) P�estupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, 
pop�ípad� uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na p�estupek amnestie. 
  
 (2) Do b�hu lh�ty podle odstavce 1 se nezapo�ítává doba, po kterou se pro tentýž skutek 
vedlo trestní �ízení podle zvláštního právního p�edpisu. 3c) 
  

�ÁST DRUHÁ 



  
Zvláštní �ást 

  
P�estupky proti po�ádku ve státní správ� a v územní samospráv� 

 
§ 21 

P�estupky proti po�ádku ve státní správ� vyskytující se na více úsecích státní správy 
 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) neoprávn�n� zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávn�n� zhotoví nebo uvede do ob�hu p�edm�t, 
který by mohl být zam�n�n s ceninou nebo si takový p�edm�t neoprávn�n� nechá zhotovit nebo jej 
neoprávn�n� užije, bez úmyslu se obohatit nebo pad�lat ve�ejnou listinu nebo uvedené p�edm�ty, 
  
b) úmysln� uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, 
a� má povinnost takový údaj uvést, 
  
c) úmysln� uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 
za ú�elem získání neoprávn�né výhody, 
  
d) úmysln� neoprávn�n� užívá v�deckou nebo um�leckou hodnost nebo titul absolventa vysoké 
školy, 
  
e) úmysln� zni�í, poškodí nebo neoprávn�n� odstraní nebo poruší ú�ední uzáv�ru nebo ú�ední 
zna�ku, 
  
f) úmysln� zni�í, poškodí nebo neoprávn�n� odstraní ve�ejnou vyhlášku nebo pozm�ní její obsah, 
  
g) úmysln� podá nepravdivou nebo neúplnou sv�deckou výpov�� ve správním �ízení anebo úmysln� 
uvede nepravdivý údaj v �estném prohlášení u správního orgánu, 
  
h) úmysln� neoprávn�n� vystupuje jako ve�ejný �initel, 
  
ch) úmysln� nedodrží omezující opat�ení uložené v p�estupkovém �ízení, 
  
i) úmysln� na míst� ve�ejnosti p�ístupném nosí neoprávn�n� vojenský nebo služební stejnokroj 
p�íslušník� ozbrojených sil nebo ozbrojených sbor�, nebo takové sou�ásti stejnokroje, které jsou s 
úplným stejnokrojem zam�nitelné, a�koliv není p�íslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojených sbor�, 
  
j) úmysln� na míst� ve�ejnosti p�ístupném nosí neoprávn�n� stejnokroj strážníka obecní policie nebo 
takové sou�ásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zam�nitelné, a�koliv není strážníkem, 
nebo neoprávn�n� užívá na vozidle barevného provedení nebo ozna�ení používaného na motorových 
vozidlech obecní policie, anebo zvláštního barevného provedení a ozna�ení s ním z�ejm� 
zam�nitelného. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a), d) až f) a písm. h) až j) lze uložit pokutu do 3 000 
K� a za p�estupek podle odstavce 1 písm. b), c) a g) pokutu do 10 000 K�. 

  
§ 21a 

P�estupky proti p�edpis�m, kterými se stanoví n�které další p�edpoklady pro výkon n�kterých 
funkcí 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo poruší povinnost stanovenou pro výkon n�kterých funkcí 
zákonem �. 451/1991 Sb. , ve zn�ní nálezu Ústavního soudu �eské a Slovenské Federativní 
Republiky ze dne 26. listopadu 1992, uve�ejn�ného v �ástce 116/1992 Sb., a zákonem �eské národní 
rady �. 279/1992 Sb. tím, že  
a) v úmyslu dosáhnout p�ijetí do takové funkce nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj, 
nebo požadovaný údaj zatají, 
  
b) nevyžádá p�edložení doklad� o spln�ní p�edpoklad� pro výkon takové funkce, 
  



c) neu�iní stanovená opat�ení, a�koli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nespl�uje 
p�edpoklady pro její výkon. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 K�. 
  

§ 22 
P�estupky proti bezpe�nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích 
  
a) �ídí vozidlo, které1. je technicky nezp�sobilé k provozu na pozemních komunikacích 3d) , tak 
závažným zp�sobem, že bezprost�edn� ohrožuje ostatní ú�astníky provozu na pozemních 
komunikacích, 
2. není registrováno v registru silni�ních vozidel, p�i�emž této registraci podle zvláštního právního 
p�edpisu 3e) podléhá, 
3. užívá jinou registra�ní zna�ku, než která byla vozidlu p�id�lena, 
  
b) �ídí vozidlo nebo jede na zví�eti bezprost�edn� po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné 
návykové látky nebo v takové dob� po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, 
po kterou je ješt� pod jejich vlivem, 
  
c) �ídí vozidlo nebo jede na zví�eti ve stavu vylu�ujícím zp�sobilost, který si p�ivodil požitím 
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, 
  
d) se odmítne p�i �ízení vozidla nebo jízd� na zví�eti podrobit na výzvu podle zvláštního právního 
p�edpisu 3f)1. dechové zkoušce ke zjišt�ní, není-li ovlivn�n alkoholem, nebo k orienta�ní zkoušce, 
není-li ovlivn�n návykovou látkou, 
2. léka�skému vyšet�ení ke zjišt�ní, není-li ovlivn�n alkoholem v p�ípad�, že dechová zkouška byla 
pozitivní, a�koli to není spojeno s nebezpe�ím pro jeho zdraví, 
3. léka�skému vyšet�ení ke zjišt�ní, není-li ovlivn�n návykovou látkou, a�koli to není spojeno s 
nebezpe�ím pro jeho zdraví, 
  
e) �ídí motorové vozidlo a1. není držitelem p�íslušné skupiny nebo podskupiny �idi�ského oprávn�ní, 
2. byl mu zadržen �idi�ský pr�kaz 3f) , 
3. není držitelem platného osv�d�ení profesní zp�sobilosti �idi�e 3g) , 
4. nemá platný posudek o zdravotní zp�sobilosti podle zvláštního právního p�edpisu 3f) , 
5. pozbyl jako �idi�, který je držitelem �idi�ského pr�kazu Evropských spole�enství, �idi�ského pr�kazu 
vydaného cizím státem, mezinárodního �idi�ského pr�kazu vydaného cizím státem, právo k �ízení 
motorového vozidla na území �eské republiky, 
  
f) p�i �ízení vozidla1. drží v ruce nebo jiným zp�sobem telefonní p�ístroj nebo jiné hovorové nebo 
záznamové za�ízení, 
2. p�ekro�í nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním p�edpisem nebo dopravní 
zna�kou v obci o 40 km.h -1 a více nebo mimo obec o 50 km.h -1 a více, 
3. p�ekro�í nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním p�edpisem nebo dopravní 
zna�kou v obci o 20 km.h -1 a více nebo mimo obec o 30 km.h -1 a více, 
4. p�ekro�í nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním p�edpisem nebo dopravní 
zna�kou v obci o mén� než 20 km.h -1 nebo mimo obec o mén� než 30 km.h -1 , 
5. nezastaví vozidlo na signál, který mu p�ikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního p�edpisu 
3f) nebo na pokyn "St�j" daný p�i �ízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávn�nou k 
�ízení tohoto provozu podle zvláštního právního p�edpisu 3f) , 
6. neumožní chodci na p�echodu pro chodce nerušené a bezpe�né p�ejití vozovky nebo nezastaví 
vozidlo p�ed p�echodem pro chodce v p�ípadech, kdy je povinen tak u�init podle zvláštního právního 
p�edpisu 3f) , nebo ohrozí chodce p�echázejícího pozemní komunikaci, na kterou odbo�uje, nebo 
ohrozí chodce p�i odbo�ování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, p�i vjížd�ní na pozemní 
komunikaci nebo p�i otá�ení a couvání, 
7. p�edjíždí vozidlo v p�ípadech, ve kterých je to podle zvláštního právního p�edpisu 3f) zakázáno, 
8. nedá p�ednost v jízd� v p�ípadech, ve kterých je povinen dát p�ednost v jízd� podle zvláštního 
právního p�edpisu 3f) , 
9. vjíždí na železni�ní p�ejezd v p�ípadech, kdy je to podle zvláštního právního p�edpisu 3f) zakázáno, 



10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otá�í, jede v protism�ru nebo couvá v 
míst�, kde to není dovoleno podle zvláštního právního p�edpisu 3f) , 
11. neoprávn�n� zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo ozna�ené 
ozna�ením O 1 nebo neoprávn�n� použije ozna�ení vozidla O 1 p�i stání nebo p�i jízd�, 
  
g) poruší omezení jízdy n�kterých vozidel podle zvláštního právního p�edpisu 3f) , 
  
h) porušením zvláštního právního p�edpisu 3f) zp�sobí dopravní nehodu, p�i které dojde k usmrcení 
nebo zran�ní osoby, 
  
i) porušením zvláštního právního p�edpisu 3f) zp�sobí dopravní nehodu, p�i které je zp�sobena na 
n�kterém ze zú�astn�ných vozidel v�etn� p�epravovaných v�cí nebo na jiných v�cech hmotná škoda 
p�evyšující z�ejm� �ástku 50 000 K�, 
  
j) p�i dopravní nehod�, p�i které byla zp�sobena na n�kterém ze zú�astn�ných vozidel v�etn� 
p�epravovaných v�cí nebo na jiných v�cech pouze hmotná škoda nižší než 50 000 K�, neprodlen� 
nezastaví vozidlo a neprokáže totožnost navzájem v�etn� sd�lení údaj� o vozidle nebo neohlásí 
dopravní nehodu policistovi nebo nedovolen� opustí místo dopravní nehody nebo se neprodlen� 
nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo p�ivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní 
nehody, 
  
k) p�i dopravní nehod� podle písmene i) se dopustí jednání uvedeného v písmenu j), 
  
l) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až k), poruší zvláštní právní p�edpis 3f) . 
  
 (2) P�estupku se dále dopustí ten, kdo jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti 
osoby, které sv��il nebo p�ikázal vozidlo k �ízení. 
  
 (3) P�estupku se dopustí u�itel autoškoly, který 
  
a) požil alkoholický nápoj nebo užil návykovou látku b�hem provád�ní výcviku ve výcvikovém vozidle, 
  
b) provád�l výcvik ve výcvikovém vozidle bezprost�edn� po požití alkoholického nápoje nebo užití 
návykové látky, kdy by mohl být ješt� pod jejich vlivem, 
  
c) provád�l výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže je jeho schopnost k vykonání u�itele autoškoly 
snížena v d�sledku jeho zdravotního stavu, 
  
d) se v dob� provád�ní výcviku odmítl na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjišt�ní, není-li ovlivn�n 
alkoholem nebo jinou návykovou látkou, 
  
e) se v dob� provád�ní výcviku odmítl na výzvu policisty v p�ípad�, že dechová zkouška byla pozitivní, 
podrobit léka�skému vyšet�ení ke zjišt�ní, není-li ovlivn�n alkoholem, a�koli toto vyšet�ení nebylo 
spojeno s nebezpe�ím pro jeho zdraví, 
  
f) se v dob� provád�ní výcviku odmítl na výzvu policisty podrobit léka�skému vyšet�ení, není-li 
ovlivn�n jinou návykovou látkou, a�koli toto vyšet�ení nebylo spojeno s nebezpe�ím pro jeho zdraví. 
  
 (4) Pokuta od 25 000 K� do 50 000 K� a zákaz �innosti od jednoho roku do dvou let se uloží 
za p�estupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bod� 1 a 5. 
  
 (5) Pokuta od 10 000 K� do 20 000 K� a zákaz �innosti od šesti m�síc� do jednoho roku se 
uloží za p�estupek podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 3. 
  
 (6) Pokuta od 5 000 K� do 10 000 K� se uloží za p�estupek podle odstavce 2. 
  
 (7) Pokuta od 5 000 K� do 10 000 K� a zákaz �innosti od šesti m�síc� do jednoho roku se 
uloží za p�estupek podle odstavce 1 písm. a), písm. e) bod� 2 až 4, písm. f) bod� 2, 7, 10 a 11. 
  



 (8) Pokuta od 2 500 K� do 5 000 K� se uloží za p�estupek podle odstavce 1 písm. f) bod� 3, 5, 
6, 8 a 9, písm. g), i) a k); pokuta od 2 500 K� do 5 000 K� a zákaz �innosti od jednoho m�síce do šesti 
m�síc� se uloží tomu, kdo tento p�estupek spáchal v období dvanácti po sob� jdoucích kalendá�ních 
m�síc� dvakrát a vícekrát. 
  
 (9) Pokuta od 1 500 K� do 2 500 K� se uloží za p�estupek podle odstavce 1 písm. f) bod� 1 a 
4 a písm. l). 
  
 (10) V blokovém �ízení 
  
1. lze uložit pokutu do 2 000 K� za p�estupek podle odstavce 1 písm. l), 
  
2. se uloží pokuta 1 000 K� za p�estupek podle odstavce 1 písm. f) bod� 1 a 4, 
  
3. se uloží pokuta 2 500 K� za p�estupek podle odstavce 1 písm. f) bod� 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g), 
  
4. se uloží pokuta 3 000 K� za p�estupek podle odstavce 2. 
  
 (11) P�estupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz �innosti, nelze projednat v 
blokovém �ízení. 
  
 (12) Od uložení sankce podle odstavc� 4 až 11, s výjimkou odstavce 10 bodu 1, nelze v 
rozhodnutí o p�estupku upustit. 
  

§ 23 
Ostatní p�estupky na úseku dopravy a p�estupky na úseku silni�ního hospodá�ství 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo 
  
a) úmysln� zni�í, poškodí, zne�istí nebo neoprávn�n� odstraní, zam�ní, pozm�ní, zakryje, p�emístí 
nebo umístí dopravní zna�ku, náv�stidlo, signální nebo náv�stní znak, signální nebo náv�stní 
za�ízení, informa�ní za�ízení pro cestující, vyv�šený jízdní �ád, ozna�ení zastávky ve�ejné dopravy 
nebo jiného dopravního za�ízení anebo neoprávn�n� používá takové za�ízení, 
  
b) provozuje nepovolenou nebo zakázanou �innost v ochranném pásmu dráhy �i pozemní 
komunikace nebo pozemního leteckého za�ízení anebo v územním obvodu vnitrozemského p�ístavu, 
  
c) poruší povinnost stanovenou zvláštním právním p�edpisem pro stavbu �i provoz civilních letadel 
v�etn� kluzák�, 
  
d) nesplní povinnost uloženou správním orgánem ke zdolání mimo�ádn� naléhavých p�epravních 
pot�eb, 
  
e) provozuje dopravu bez povolení nebo poruší povinnost stanovenou zvláštním právním p�edpisem 
pro provozování dopravy, 
  
f) porušením povinnosti stanovené zvláštním právním p�edpisem ohrozí bezpe�nost nebo plynulost 
železni�ního, leteckého nebo plavebního provozu nebo zp�sobí v takovém provozu dopravní nehodu, 
  
g) poruší povinnost stanovenou zvláštním právním p�edpisem pro dopravu nebo p�epravu 
nebezpe�ných v�cí, 
  
h) úmysln� poškodí dopravní stavbu nebo jiné za�ízení, které je sou�ástí této stavby, anebo úmysln� 
naruší �innost sd�lovacího nebo zabezpe�ovacího za�ízení, 
  
i) jako �idi� užije dálnice nebo silnice dálni�ního typu motorovým vozidlem bez p�edchozího zaplacení 
poplatku podle zvláštního zákona, 3d) 
  
j) poruší zákazy stanovené p�i obecném užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace, 
  



k) p�ekro�il p�i kontrolním vážení vozidla hodnoty stanovené zvláštním právním p�edpisem, 
  
l) bez povolení užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým zp�sobem nebo k 
jiným ú�el�m, než pro které jsou ur�eny, (zvláštní užívání) nebo nedodrží podmínky stanovené v 
povolení k tomuto užívání, 
  
m) neoprávn�n� uzav�e dálnici, silnici, místní komunikaci nebo ve�ejn� p�ístupnou ú�elovou 
komunikaci, neoprávn�n� z�ídí objíž�ku nebo na�ízenou uzavírku, objíž�ku neozna�í podle vydaného 
rozhodnutí nebo nedodrží podmínky stanovené tímto rozhodnutím, 
  
n) zp�sobí závadu ve sjízdnosti dálnice nebo ve sjízdnosti a sch�dnosti silnice nebo místní 
komunikace, 
  
o) neoprávn�n� z�ídí, pozm�ní nebo zruší sjezd nebo nájezd z dálnice, silnice nebo místní 
komunikace, 
  
p) neoprávn�n� umístí pevnou p�ekážku na pozemní komunikaci nebo neodstraní jím vyvolaný zdroj 
ohrožení dálnice, silnice nebo místní komunikace, 
  
r) neuposlechne p�íkazu osoby pov��ené výkonem státního odborného dozoru p�i výkonu dozoru na 
dálnici, silnici, místní komunikaci nebo ve�ejn� p�ístupné ú�elové komunikaci, 
  
s) jako �idi� vozidla p�i kontrole není držitelem doklad�, p�edložil neplatný doklad nebo nep�edložil 
doklady požadované zvláštním právním p�edpisem, nevede stanoveným zp�sobem záznam o dob� 
�ízení, bezpe�nostních p�estávkách a dob� odpo�inku, záznam o provozu vozidla nebo nedodržuje 
stanovené doby �ízení, bezpe�nostních p�estávkách a dob� odpo�inku, nep�edložil záznam o dob� 
�ízení, bezpe�nostních p�estávkách a dob� odpo�inku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných 
zvláštním právním p�edpisem, 
  
t) p�i p�eprav� nebezpe�ných v�cí podle právního p�edpisu nemá �ádné osv�d�ení o zvláštním školení 
�idi�e, nezajistí ozna�ení vozidla, není vybaven podle právních p�edpis� povinnou výbavou, poruší 
zákaz nakládky a vykládky stanovených nebezpe�ných v�cí na ve�ejn� p�ístupných místech, 
p�epravuje ve vozidle osoby zp�sobem odporujícím právním p�edpis�m, poruší ustanovení o 
zastavení a stání vozidel a o dozoru nad vozidly p�i parkování nebo nedodrží trasu, pokud je 
p�edepsána, 
  
u) užívá v silni�ním provozu vozidlo ozna�ené nebo vybavené zp�sobem zam�nitelným s vozidlem 
taxislužby, a�koliv toto vozidlo není za�azeno v evidenci vozidel taxislužby, nebo nabízí p�epravní 
služby zp�sobem s taxislužbou zam�nitelným, a�koliv není osobou, na jejíž jméno je vydán pr�kaz 
zp�sobilosti �idi�e taxislužby, 
  
v) bez povolení provozovatele dráhy vykonává v obvodu dráhy �innosti, které jsou podnikáním, nebo 
vstoupí do obvodu dráhy na místa, která nejsou ve�ejnosti p�ístupná, 
  
x) svým chováním nebo �inností porušuje nebo ohrožuje provozování dráhy a drážní dopravy nebo 
poškozuje sou�ásti dráhy nebo sou�ásti drážního vozidla, 
  
y) v obvodu dráhy nedbá pokynu provozovatele dráhy, dopravce nebo osoby jimi pov��ené k zajišt�ní 
bezpe�nosti osob a bezpe�nosti provozování dráhy a drážní dopravy nebo nedbá pokynu k zajišt�ní 
ochrany majetku a ve�ejného po�ádku, 
  
z) porušením povinnosti stanovené zvláštním právním p�edpisem ohrozí pov��enou osobu 
provozovatele dráhy nebo dopravce p�i výkonu jeho �innosti. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) až h) a písm. u) až z) lze uložit pokutu do 5 000 
K�, za p�estupek podle odstavce 1 písm. j) až t) pokutu do 10 000 K� a za p�estupek podle odstavce 1 
písm. i) pokutu do 15 000 K�; zákaz �innosti od šesti m�síc� do jednoho roku lze uložit za p�estupek 
podle odstavce 1 písm. c), f), k) a s) 
  



 (3) V blokovém �ízení lze uložit za p�estupek podle odstavce 1 písm. i) a t) pokutu do 5 000 
K�. 
  
 (4) P�estupek, za který lze uložit zákaz �innosti, nelze projednat v blokovém �ízení. 
  

§ 23a 
zrušen 

  
§ 24 

P�estupky na úseku podnikání 
 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo 
  
a) poškodí jiného na cen�, jakosti, množství nebo hmotnosti p�i prodeji zboží nebo poskytování jiných 
služeb, 
  
b) neoprávn�n� provozuje obchodní, výrobní �i jinou výd�le�nou �innost, 
  
c) poruší povinnost používat p�i podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a p�íjmení nebo název a 
uvád�t na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách údaje o své obchodní firm�, a 
nemá-li ji, o jménu a p�íjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního nebo 
živnostenského rejst�íku nebo jiné zákonem stanovené evidence, v�etn� spisové zna�ky, pop�ípad� o 
zápisu organiza�ní složky podniku nebo podniku zahrani�ní osoby do obchodního rejst�íku, v�etn� 
spisové zna�ky, podle zvláštního právního p�edpisu. 3h) 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 K�, za p�estupek podle 
odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 K� a za p�estupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 
K�; zákaz �innosti do 1 roku lze uložit za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) a c). 
  

§ 25 
zrušen 

  
§ 26 

P�estupky na úseku soudnictví mládeže 
 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo v rozporu se zákonem uve�ejní informaci o provin�ní 
spáchaném mladistvým nebo informaci z �ízení ve v�ci mladistvého, anebo informaci z �ízení ve v�ci 
dít�te mladšího patnácti let a uvede p�itom jeho jméno, p�íjmení nebo jiné okolnosti, z nichž lze 
usuzovat na jeho osobu, anebo kdo v té souvislosti uve�ejní podobiznu mladistvého nebo dít�te 
mladšího patnácti let. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 K�. V blokovém �ízení (§ 86) 
m�že orgán ochrany ve�ejného zdraví uložit za p�estupky pokutu až do výše 5 000 K�. 
  

§ 27 
P�estupky na úseku financí a m�ny 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo neoprávn�n� zhotoví reprodukci nebo zam�nitelnou 
napodobeninu bankovky, mince, šeku, cenného papíru nebo platební karty zn�jící na tuzemskou nebo 
cizí m�nu anebo neoprávn�n� zhotoví p�edm�t úpravou napodobující bankovku, minci, šek, cenný 
papír nebo platební kartu. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000 K�. 
  

§ 28 
P�estupky na úseku práce a sociálních v�cí 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) ztíží pé�i osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozší�ením údaj� o osvojení, 
  



b) ma�í výkon ochranné výchovy nezletilého anebo narušuje výchovu dít�te sv��eného do výchovy 
jiného ob�ana než rodi�e nebo do p�stounské pé�e, 
  
c) ponechá nezletilé dít� bez náležitého dozoru p�im��eného jeho v�ku, rozumové vysp�losti, 
pop�ípad� zdravotnímu stavu, a tím jej vystaví nebezpe�í vážné újmy na zdraví, 
  
d) ponechá nezletilé dít� bez náležitého dozoru p�im��eného jeho v�ku, rozumové vysp�losti, 
pop�ípad� zdravotnímu stavu, a v d�sledku toho dít� zp�sobí újmu na zdraví jiné osob� nebo škodu 
na cizím majetku nikoli nepatrnou, 
  
e) v úmyslu ponížit lidskou d�stojnost nezletilého dít�te použije v��i n�mu nep�im��eného opat�ení, 
  
f) úmysln� se nepodrobí rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociáln�-právní ochranu d�tí podle 
zvláštního právního p�edpisu, pop�ípad� nesplní n�kterou z povinností, které mu tento zvláštní právní 
p�edpis ukládá, 3h) 
  
g) zneužívá nezletilé dít� k fyzickým pracím nep�im��eným jeho v�ku a stupni jeho t�lesného a 
rozumového vývoje, 
  
h) úmysln� zni�í, poškodí, pozm�ní nebo zneužije pr�kaz mimo�ádných výhod, 
  
i) poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o sociálním zabezpe�ení na úseku pr�kaz� 
mimo�ádných výhod. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 5 000 K�, za p�estupek podle 
odstavce 1 písm. c) až g) lze uložit pokutu do 10 000 K�, za p�estupek podle odstavce 1 písm. a), h) a 
i) lze uložit pokutu do 10 000 K� a za p�estupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu až do výše 
20 000 K�. 
  

§ 29 
P�estupky na úseku zdravotnictví 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) úmysln� zma�í, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému 
vyšet�ení nebo lé�ení, 
  
b) nedodrží opat�ení stanovené nebo uložené ke snížení hluku a vibrací, s výjimkou povinností 
stanovených pro po�ádání nebo poskytnutí prostor a pozemk� pro ve�ejné produkce hudby, 
  
c) ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost pitné vody, 
  
d) pad�lá nebo úmysln� neoprávn�n� zm�ní léka�skou zprávu nebo zdravotní pr�kaz anebo zneužije 
léka�skou dokumentaci, 
  
e) poruší povinnost p�i zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo jinými látkami 
škodlivými zdraví, 
  
f) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k p�edcházení vzniku a ší�ení 
infek�ních onemocn�ní, 
  
g) pad�lá léka�ský p�edpis nebo pozm�ní jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, 
nebo užije takového p�edpisu jako pravého anebo poskytne tiskopis léka�ského p�edpisu jinému v 
úmyslu, aby ho bylo použito k pad�lání, nebo v témže úmyslu odcizí �i jinak neoprávn�n� získá takový 
tiskopis, 
  
h) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k ochran� zdraví p�ed neionizujícím 
zá�ením, 
  
i) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro provoz koupališt� ve volné 
p�írod�, um�lého koupališt� nebo sauny, 



  
j) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro po�ádání zotavovací akce, jiné 
podobné akce pro d�ti nebo školy v p�írod�, 
  
k) poruší v rozporu se zvláštním právním p�edpisem 3m) zákaz inzerování a reklamy za ú�elem 
poptávky nebo nabídky tkání a orgán�, 
  
l) za ú�elem získání dárce tkán� nebo orgánu pro transplantaci nabídne finan�ní odm�nu nebo jinou 
výhodu, 
  
m) poruší v rozporu se zvláštním právním p�edpisem 3n) anonymitu mezi dárcem tkán� nebo orgánu 
a jeho p�íjemcem, 
  
n) poruší nebo nesplní povinnosti stanovené pro výkon �inností epidemiologicky závažných, 
  
o) jako po�adatel ve�ejné produkce hudby nezajistí, že hluk z ní nep�ekro�í stanovené hygienické 
limity, nebo poskytne stavbu, jiné za�ízení nebo pozemek k ve�ejné produkci hudby, aniž by zajistil, že 
hluk z ní nep�ekro�í stanovené hygienické limity. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) až j) a písmen l) a n) lze uložit pokutu až do výše 
10 000 K� a za p�estupek podle písmen k) a o) lze uložit pokutu až do výše 50 000 K�. Zákaz �innosti 
do 1 roku lze uložit za p�estupek podle odstavce 1 písm. k) a l). V blokovém �ízení (§ 86) m�že orgán 
ochrany ve�ejného zdraví uložit za p�estupky pokutu až do výše 5 000 K�. 
  

§ 29a 
P�estupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje p�írodních lé�ivých 

zdroj�, zdroj� p�írodních minerálních vod a láze�ských míst 
 
 (1) P�estupku podle tohoto zákona se dopustí ten, kdo  
a) nedodrží omezení nebo zákaz stanovený na ochranu p�írodního lé�ivého zdroje, zdroje p�írodní 
minerální vody, p�írodních lé�ebných lázní nebo láze�ského místa, 
  
b) nesplní oznamovací povinnost podle zvláštního právního p�edpisu, 3h) 
  
c) vykonává �innost zakázanou v ochranném pásmu p�írodního lé�ivého zdroje a zdroje p�írodní 
minerální vody, 
  
d) vykonává �innost zakázanou ve vnit�ním území láze�ského místa, 
  
e) úmysln� zni�í nebo poškodí nebo neoprávn�n� p�emístí nebo odstraní zna�ku vyzna�ující hranice 
nebo oplocení ochranného pásma p�írodního lé�ivého zdroje, zdroje p�írodní minerální vody nebo 
území láze�ského místa, 
  
f) zt�žuje pln�ní úkol� dozoru nad dodržováním opat�ení na území láze�ského místa, 
  
g) zt�žuje pln�ní úkol� p�i vyhledávání a pr�zkumu p�irozen� se vyskytujících zdroj� minerálních vod, 
plyn�, peloid� a dozoru nad dodržováním opat�ení v ochranném pásmu p�írodního lé�ivého zdroje a 
zdroje p�írodní minerální vody. 
  
 (2) Za p�estupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 K�. 
  

§ 30 
P�estupky na úseku ochrany p�ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo 
  
a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osob� zjevn� ovlivn�né alkoholickým 
nápojem nebo jinou návykovou látkou, osob� mladší osmnácti let, osob�, o níž lze mít pochybnost, 
zda spl�uje podmínku v�ku, nebo osob� o níž ví, že bude vykonávat zam�stnání nebo jinou �innost, 
p�i níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, 



  
b) neoprávn�n� prodá, podá nebo jinak umožní druhé osob� škodlivé užívání jiné návykové látky než 
jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol, 
  
c) se nepodrobí opat�ení postihujícímu nadm�rné požívání alkoholických nápoj� nebo užívání jiných 
návykových látek, 
  
d) úmysln� vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmysln� líh nebo destilát bez povolení 
vyrobený p�echovává nebo uvádí do ob�hu, 
  
e) úmysln� umož�uje požívání alkoholických nápoj� nebo užívání jiných návykových látek než látek 
omamných a psychotropních osob� mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její t�lesný nebo mravní vývoj, 
  
f) umožní neoprávn�né požívání omamných a psychotropních látek osob� mladší osmnácti let, nejde-
li o �in p�ísn�ji trestný, 
  
g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, a�koliv ví, že bude vykonávat zam�stnání 
nebo jinou �innost, p�i níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, 
  
h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává �innost uvedenou v 
písmenu g), 
  
ch) ve stavu vylu�ujícím zp�sobilost, který si p�ivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné 
návykové látky, vykonává �innost uvedenou v písmenu g), 
  
i) odep�e se podrobit vyšet�ení, zda není ovlivn�n alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k n�muž 
byl vyzván podle zvláštního právního p�edpisu 3o) , 
  
j) neoprávn�n� p�echovává v malém množství pro svoji pot�ebu omamnou nebo psychotropní látku, 
  
k) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzav�ené jednotkové balení cigaret, 
  
l) kou�í na místech zákonem zakázaných, 
  
m) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové pot�eb� ve form� potraviná�ského výrobku 
nebo hra�ky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve form� hra�ky, 
  
n) prodá tabákový výrobek, tabákovou pot�ebu nebo alkoholický nápoj v za�ízení nebo na akcích 
ur�ených osobám mladším 18 let, 
  
o) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osob� mladší 18 let nebo neodep�e jejich 
prodej fyzické osob�, o níž lze mít pochybnost, že spl�uje podmínku v�ku. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 K�, za p�estupek 
podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000 K� a zákaz �innosti do 1 roku, za p�estupek podle 
odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000 K� do 50 000 K� a zákaz �innosti od 1 do 2 let a za 
p�estupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 15 000 K�. 
  
 (3) Sankci za p�estupek uvedený v odstavci 1 písm. g) až i) lze snížit pod stanovenou hranici 
jen tehdy, že byl prokázán dechovou zkouškou nebo léka�ským vyšet�ením obsah alkoholu v krvi v 
množství pod 0,5 promile a sou�asn� nebylo užito žádné jiné návykové látky. 
  

§ 31 
P�estupky na úseku školství a výchovy mládeže 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzd�lávání nezletilého zejména tím, že 
nep�ihlásí dít� k povinné školní docházce nebo zanedbává pé�i o povinnou školní docházku žáka. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 K�. 
  



§ 32 
P�estupky na úseku kultury 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) neoprávn�n� užije autorské dílo, um�lecký výkon, zvukový �i zvukov� obrazový záznam, 
rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, 
  
b) poruší zvláštním právní p�edpis o ochran� p�edm�t� nebo soubor� p�edm�t� kultovní, muzejní 
nebo galerijní hodnoty, 
  
c) poruší zvláštní právní p�edpis ve v�cech ochrany církví a náboženských spole�ností. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 K�. 
  

§ 33 
P�estupky na úseku porušování pr�myslových práv a porušování práv k obchodní firm� 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) neoprávn�n� vykonával práva, která jsou zákony na ochranu pr�myslového vlastnictví vyhrazena 
majitel�m t�chto práv, 
  
b) neoprávn�n� užíval obchodní firmu nebo jakékoliv zna�ení zam�nitelné s obchodní firmou nebo 
ozna�ením p�ízna�ným pro jiného podnikatele. 
  
 (2) Za p�estupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 K�. 
  

§ 34 
P�estupky na úseku vodního hospodá�ství 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) odebere povrchovou nebo podzemní vodu bez pot�ebného povolení vodoprávního ú�adu nebo v 
rozporu s ním, 
  
b) vypustí odpadní nebo d�lní vody do vod povrchových nebo podzemních, pop�ípad� do kanalizace, 
v rozporu s vodním zákonem , 3i) 
  
c) zne�istí povrchovou nebo podzemní vodu nebo ohrozí její jakost nebo zdravotní nezávadnost 
nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, pop�ípad� zp�sobí vniknutí t�chto látek do 
kanalizace v rozporu s vodním zákonem , 3i) 
  
d) poruší povinnosti týkající se vodních d�l založené stavebními p�edpisy, nebo 
  
e) poruší jiné povinnosti stanovené vodním zákonem 3i) nebo povinnosti na základ� n�ho uložené, 
  
f) neoprávn�n� odebírá vodu z vodovodu bez uzav�ené smlouvy o dodávce vody nebo odebírá vodu z 
vodovodu p�ed vodom�rem, nebo p�es vodom�r, který v d�sledku zásahu odb�ratele odb�r 
nezaznamenává nebo zaznamenává odb�r menší než skute�ný, nebo za vodom�rem, na n�mž bylo 
porušeno zajišt�ní proti neoprávn�né manipulaci, 
  
g) neoprávn�n� vypouští odpadní vody do kanalizace bez uzav�ené smlouvy o odvád�ní odpadních 
vod nebo v rozporu s ní nebo s podmínkami stanovenými kanaliza�ním �ádem, 
  
h) �ádn� neprovozuje vodovodní nebo kanaliza�ní p�ípojku, 
  
i) odebírá vodu z vodovodu pro jiné ú�ely než sjednané ve smlouv� o dodávce vody nebo odvád�ní 
odpadních vod, 3j) 
  
j) v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace bez písemného souhlasu jeho vlastníka nebo 
provozovatele, pop�ípad� vodoprávního ú�adu, provádí zemní práce, provádí stavby nebo jinak 



omezuje p�ístup k vodovodu nebo kanalizaci �i ohrožuje jejich technický stav nebo vysazuje trvalé 
porosty, provádí skládky nebo provádí terénní úpravy, 
  
k) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich sou�ásti �i p�íslušenství, 
  
l) neoprávn�n� manipuluje se za�ízením vodovod� nebo kanalizací, 
  
m) provozuje vodovod nebo kanalizaci a není provozovatelem podle zákona o vodovodech a 
kanalizacích. 3k) 
  
 (2) Za p�estupky podle odstavce 1 písm. f) až m) lze uložit pokutu do 15 000 K�, za p�estupky 
podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e) lze uložit pokutu do 50 000 K� a za p�estupek podle odstavce 1 
písm. d) lze uložit pokutu do 100 000 K�. 
  
 (3) Pokuty ukládá �eská inspekce životního prost�edí nebo obecní ú�ad obce s rozší�enou 
p�sobností. Ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona p�itom platí obdobn�. 
  

§ 35 
P�estupky na úseku zem�d�lství, myslivosti a rybá�ství 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) neoprávn�n� vyrobí, doveze, uvede do ob�hu nebo neoprávn�n� �i nesprávn� použije chemický 
nebo biologický p�ípravek na ochranu rostlin, 
  
b) zne�istí p�du nevhodným skladováním olej� a pohonných hmot, pesticid�, hnojiv, pop�ípad� jiných 
škodlivých látek, 
  
c) nesplní opat�ení uložené podle zvláštních právních p�edpis� o ochran� zem�d�lského p�dního 
fondu, o myslivosti nebo o rybá�ství, 
  
d) poruší povinnost stanovenou k ochran� rostlin p�ed zvlášt� nebezpe�nými šk�dci nebo chorobami, 
  
e) neoprávn�n� provede zm�nu kultury pozemku, který je sou�ástí zem�d�lského p�dního fondu, 
anebo neoprávn�n� odejme zem�d�lskou p�du zem�d�lské výrob� nebo neoprávn�n� provádí 
�innost poškozující zem�d�lskou výrobu na takové p�d�, 
  
f) neoprávn�n� loví zv�� nebo chytá ryby. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15 000 K�, za p�estupek podle 
odstavce 1 písm. b) až d) pokutu do 3000 K� a, za p�estupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 5 
000 K� a za p�estupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 8 000 K�; zákaz �innosti do jednoho roku 
lze uložit za p�estupek podle odstavce 1 písm. f). 
  

§ 36 
zrušen 

  
§ 37 

zrušen 
  

§ 38 
P�estupky na úseku geologie 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo úmysln�  
a) ohrozí nebo neoprávn�n� ztíží provád�ní státem organizovaných geologických prací, 
  
b) zni�í, poškodí nebo znehodnotí geologické výzkumné nebo pr�zkumné dílo, vzorek nebo jinou 
hmotnou geologickou dokumentaci. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 K� a za p�estupek podle 
odstavce 1 písm. b) pokutu do 3000 K�. 



  
§ 39 

P�estupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství 
 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) neoprávn�n� vnikne do d�lního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána hornická �innost 
nebo �innost provád�ná hornickým zp�sobem, nebo do poddolovaného území, kam je vstup zakázán, 
  
b) úmysln� poškodí za�ízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k provád�ní �innosti 
vykonávané hornickým zp�sobem, v�etn� d�ln� m��i�ských signál�, zna�ek a ochrany znak� a jiných 
m��i�ských za�ízení, jakož i zna�ek upozor�ujících na zákaz vstupu, 
  
c) neoprávn�n� odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do d�lních vod nebo d�lních d�l 
anebo úmysln� poškodí za�ízení pro odvád�ní d�lních vod. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 K�. 
  
§ 40 
P�estupky na úseku používání výbušnin 
 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní tabule nebo výstražného 
signálu p�i provád�ní trhacích nebo oh�ostrojových prací anebo je úmysln� zni�í, poškodí nebo 
neoprávn�n� odstraní, 
  
b) neoprávn�n� získá nebo p�echovává výbušninu, 
  
c) použije bez povolení výbušninu k trhacím nebo oh�ostrojovým pracím, 
  
d) neoprávn�n� provádí výzkum, vývoj, zpracování nebo zneškod�ování výbušnin nebo sob� anebo 
jinému opat�uje prost�edky ur�ené k jejich výrob�, výzkumu nebo vývoji. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 K� a za p�estupek podle 
odstavce 1 písm. b), c) a d) pokutu do 15 000 K�. 
  
§ 41 
P�estupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství 
 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo neoprávn�n�  
a) odstraní za�ízení pro rozvod elekt�iny, tepla nebo topných plyn�, pop�ípad� p�íslušenství nebo 
p�ípojky k t�mto za�ízením, m��ící za�ízení nebo plombu, nadzemní nebo podzemní za�ízení 
sd�lovací nebo ovládací techniky energetiky, teplárenství nebo plynárenství, 
  
b) zasáhne do za�ízení pro ve�ejný rozvod elekt�iny, tepla nebo plynu, v�etn� odb�rného rozvodního 
za�ízení p�ed m��ícím za�ízením. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 K�. 
  

§ 42 
P�estupky na úseku všeobecné vnit�ní správy 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) úmysln� poškodí, zneužije nebo hrub� zneváží státní symbol �eské republiky nebo jiný symbol 
chrán�ný zvláštním právním p�edpisem, 
  
b) si p�isvojí vyznamenání, �estný titul nebo jiné obdobné ocen�ní ud�lované státním orgánem a 
vykazuje se jím, 
  
c) poruší povinnost nebo nedodrží zákaz stanovený právními p�edpisy na úseku zbraní a st�eliva. 
  



 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 3 000 K�, za p�estupek 
podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 15 000 K�. 
  

§ 42a 
zrušen 

  
§ 42b 

zrušen 
  

§ 42c 
P�estupky na úseku matrik, jména a p�íjmení 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) úmysln� zni�í, poškodí nebo zneužije rodný, oddací nebo úmrtní list, osv�d�ení o právní 
zp�sobilosti k uzav�ení manželství a osv�d�ení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona 
pro uzav�ení platného manželství, 
  
b) nesplní oznamovací povinnost matri�nímu ú�adu p�i narození, úmrtí nebo uzav�ení manželství 
stanovenou zákonem o matrikách nebo úmysln� uvede p�i pln�ní oznamovací povinnosti nesprávné 
údaje, 
  
c) úmysln� neužívá p�i ú�edním styku jméno, pop�ípad� jména nebo p�íjmení, která jsou uvedena v 
rodném nebo oddacím listu vydaném matri�ním ú�adem v �eské republice nebo jiným p�íslušným 
ú�adem. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 K�. 
  

§ 43 
P�estupky na úseku obrany 

 
�eské republiky 

  
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo 
  
a) poruší povinnost uloženou k zabezpe�ení úkol� civilní obrany, 
  
b) úmysln� naruší režim ochrany a vstupu do vojenského objektu. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 K�. 
  

§ 44 
P�estupky na úseku správy státních hranic 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) zni�í, poškodí, neoprávn�n� p�emístí nebo neoprávn�n� odstraní hrani�ní znak nebo za�ízení 
upozor�ující na pr�b�h státních hranic, 
  
b) neoprávn�n� zasáhne do hrani�ního pruhu nebo volné kruhové plochy nebo do b�eh� nebo koryta 
hrani�ního vodního toku nebo do hrani�ní cesty, zhorší-li se tím z�etelnost pr�b�hu státních hranic 
nebo jestliže se tím zm�ní jejich poloha, nebo 
  
c) neumožní nebo jinak ztíží oprávn�né osob� vstup, vjezd a nebo výkon prací p�i správ� státních 
hranic. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 15 000 K� a za p�estupek 
podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 5 000 K�. 
  

§ 44a 
P�estupky na úseku ochrany státních hranic 

 



 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo úmysln� znemožní umíst�ní bezpe�nostního prost�edku 
zabra�ujícího nedovolenému p�ekra�ování státních hranic dopravními prost�edky nebo úmysln� 
takový prost�edek ozna�ený podle zvláštního právního p�edpisu 3c) zni�í, poškodí, neoprávn�n� 
p�emístí anebo jej neoprávn�n� odstraní. 
  
 (2) P�estupku se dopustí ob�an �eské republiky, který p�i vstupu na území �eské republiky  
a) p�ekro�í státní hranice mimo hrani�ní p�echod, 
  
b) se úmysln� vyhne kontrole na hrani�ním p�echodu, 
  
c) užije k p�ekro�ení státních hranic hrani�ní p�echod v jiné než stanovené provozní dob� nebo v 
rozporu s ú�elem hrani�ního p�echodu, 
 pokud zvláštní právní p�edpis nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 
  
 (3) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 10 000 K� a za p�estupek podle 
odstavce 2 pokutu do výše 5 000 K�. 
  

§ 45 
P�estupky na úseku ochrany životního prost�edí 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních p�edpis� o ochran� životního 
prost�edí jiným zp�sobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prost�edí. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 K�. 
  

§ 46 
Ostatní p�estupky proti po�ádku ve státní správ� a p�estupky proti po�ádku v územní 

samospráv� 
 
 (1) P�estupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže 
jsou stanoveny zvláštními právními p�edpisy v�etn� na�ízení obcí, okresních ú�ad� a kraj�. 
  
 (2) P�estupkem proti po�ádku ve v�cech územní samosprávy je porušení povinností 
stanovených v obecn� závazných vyhláškách obcí a kraj� vydaných na úseku jejich samostatné 
p�sobnosti. 
  
 (3) Za p�estupek podle odstavc� 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 K�. 
  
P�estupky proti ve�ejnému po�ádku 
 

§ 47 
  
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) neuposlechne výzvy ve�ejného �initele p�i výkonu jeho pravomoci, 
  
b) poruší no�ní klid, 
  
c) vzbudí ve�ejné pohoršení, 
  
d) zne�istí ve�ejné prostranství, ve�ejn� p�ístupný objekt nebo ve�ejn� prosp�šné za�ízení anebo 
zanedbá povinnost úklidu ve�ejného prostranství, 
  
e) úmysln� zni�í, poškodí, zne�istí nebo neoprávn�n� odstraní, zam�ní, pozm�ní, zakryje nebo 
p�emístí turistickou zna�ku nebo jiné orienta�ní ozna�ení, 
  
f) poruší podmínky uložené na ochranu ve�ejného po�ádku p�i konání ve�ejných t�lovýchovných, 
sportovních nebo kulturních podnik� anebo v místech ur�ených k rekreaci nebo turistice, 
  
g) poškodí nebo neoprávn�n� zabere ve�ejné prostranství, ve�ejn� p�ístupný objekt nebo ve�ejn� 
prosp�šné za�ízení, 



  
h) neoprávn�n� založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1000 K�, za p�estupek 
podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 K� a za p�estupek podle odstavce 1 písm. g) a h) 
pokutu do 50 000 K�. 
  

§ 47a 
P�estupky k�ivého vysv�tlení 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo jako osoba podávající vysv�tlení o trestném �inu 
spáchaném jiným p�ed orgánem �inným v trestním �ízení úmysln�  
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo 
  
b) takovou okolnost zaml�í. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 K�. 
  

§ 47b 
  
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) odmítne strp�t bezúplatné p�ipevn�ní tabulky s ozna�ením ulice nebo jiného ve�ejného prostranství 
na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s ozna�ením umístí jiný nápis, 
  
b) úmysln� poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s ozna�ením ulice nebo jiného ve�ejného 
prostranství, 
  
c) neozna�í budovu �ísly popisnými, 
  
d) neudržuje �istotu a po�ádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 m�že obec uložit pokutu až do výše 10 000 K�. 
  

§ 48 
  
 P�estupkem proti ve�ejnému po�ádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v 
§ 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními p�edpisy. Za takový p�estupek lze uložit pokutu do 3 
000 K�. 
  

§ 49 
P�estupky proti ob�anskému soužití 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo  
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posm�ch, 
  
b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, 
  
c) úmysln� naruší ob�anské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, 
nepravdivým obvin�ním z p�estupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, 
  
d) omezuje nebo znemož�uje p�íslušníku národnostní menšiny výkon práv p�íslušník� národnostních 
menšin, 
  
e) p�sobí jinému újmu pro jeho p�íslušnost k národnostní menšin� nebo pro jeho etnický p�vod, pro 
jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo 
jiné smýšlení, �lenství nebo �innost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových 
organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální p�vod, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro 
jeho stav manželský nebo rodinný. 
  



 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 K�, za p�estupek podle 
odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3000 K� a za p�estupek podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 5 
000 K�. 
  

§ 50 
P�estupky proti majetku 

 
 (1) P�estupku se dopustí ten, kdo 
  
a) úmysln� zp�sobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronev�rou, podvodem nebo zni�ením �i 
poškozením v�ci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 
  
b) úmysln� neoprávn�n� užívá cizí majetek nebo si p�isvojí cizí v�c nálezem nebo jinak bez p�ivolení 
oprávn�né osoby, 
  
c) úmysln� ukryje nebo na sebe nebo jiného p�evede v�c, která byla získána p�estupkem spáchaným 
jinou osobou, nebo to, co za takovou v�c bylo opat�eno. 
  
 (2) Za p�estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 K�. 
  

�ÁST T�ETÍ 
  

�ízení o p�estupcích 
 

§ 51 
Obecné ustanovení 

 
 Není-li v tomto nebo jiném zákon� stanoveno jinak, vztahují se na �ízení o p�estupcích obecné 
p�edpisy o správním �ízení. 4) 
  
P�íslušnost 
  

§ 52 
  

 P�estupky projednávají  
a) obecní ú�ady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4), 
  
b) orgány Policie �eské republiky (dále jen "orgány policie"), jde-li o p�estupky podle § 23a odst. 1 
písm. c) a o p�estupky na úseku ochrany p�ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 
písm. j), 
  
c) jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon. 
  

§ 53 
  
 (1) Obce projednávají p�estupky proti po�ádku ve státní správ� ve v�cech, které jsou jim 
sv��eny, p�estupky proti po�ádku v územní samospráv�, p�estupky proti ve�ejnému po�ádku, 
p�estupky proti majetku, jakož i p�estupky proti ob�anskému soužití, pokud nebyly spáchány 
porušením zvláštních právních p�edpis� o provozu na pozemních komunikacích, a p�estupky na úseku 
vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje p�írodních lé�ivých zdroj�, zdroj� p�írodních 
minerálních vod a láze�ských míst. 
  
 (2) Obecní ú�ady obcí s rozší�enou p�sobností projednávají p�estupky ve v�cech, které 
spravují, a ostatní p�estupky, pokud k jejich projednání nejsou p�íslušné jiné správní orgány. 
  
 (3) Obce mohou jako sv�j zvláštní orgán z�izovat komise k projednávání p�estupk�. Tyto 
komise jednají a rozhodují v t�í�lenném složení vždy za p�edsednictví osoby s právnickým vzd�láním 
nebo se zvláštní odbornou zp�sobilostí pro projednávání p�estupk�; 5) usnášejí se v�tšinou hlas�. 
Stejné podmínky platí, pokud by projednáváním p�estupk� byla pov��ena komise rady obce. 
  



 (4) V hlavním m�st� Praze náleží 
  
a) p�sobnost podle odstavce 1 m�stským �ástem s tím, že m�stským �ástem p�ísluší projednávat 
p�estupky proti po�ádku ve státní správ� jen ve v�cech, které jsou jim sv��eny, 
  
b) p�sobnost podle odstavce 2 ú�ad�m m�stských �ástí vymezeným Statutem hlavního m�sta Prahy. 
  

§ 54 
  
 P�estupky spáchané na úseku ochrany p�ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 
odst. 1 písm. j) projednávají v prvním stupni útvary Policie �eské republiky v okresech. 
  

§ 55 
  
 (1) K projednání p�estupku je místn� p�íslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl 
p�estupek spáchán. 6) 
  
 (2) P�estupek, který byl spáchán v cizin� státním ob�anem �eské republiky anebo cizincem, 
který má trvalý pobyt na území �eské republiky, nebo nelze-li místo spáchání p�estupku spolehliv� 
zjistit, projedná správní orgán, v jehož územním obvodu pachatel má nebo naposledy m�l trvalý pobyt. 
  
 (3) Místn� p�íslušný správní orgán m�že k usnadn�ní projednání p�estupku nebo z jiného 
d�ležitého d�vodu postoupit v�c i bez souhlasu ú�astník� �ízení jinému v�cn� p�íslušnému správnímu 
orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje. 
  

§ 56 
zrušen 

  
§ 57 

Spole�né �ízení 
 
 (1) Jestliže pachatel se dopustil více p�estupk�, které je p�íslušný projednávat týž orgán, 
projednávají se tyto p�estupky ve spole�ném �ízení. 
  
 (2) Spole�né �ízení se koná též proti všem pachatel�m, jejichž p�estupky spolu souvisejí a 
jsou projednávány týmž orgánem. K urychlení �ízení nebo z jiného d�ležitého d�vodu lze v�c 
n�kterého pachatele p�estupku vylou�it ze spole�ného �ízení. 
  

Sou�innost 
  

§ 58 
  
 (1) Státní orgány, orgány policie a obce oznamují p�íslušným správním orgán�m p�estupky, o 
nichž se dozví, nejsou-li samy p�íslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který 
p�estupek je ve skutku spat�ován, d�kazní prost�edky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o 
p�estupek a že byl spáchán ur�itou osobou. 
  
 (2) Oznamuje-li p�estupky p�íslušným správním orgán�m orgán policie a jedná-li se o 
p�estupky  
a) proti ve�ejnému po�ádku, 
  
b) proti ob�anskému soužití, nasv�d�ují-li okolnosti tomu, že v jejich d�sledku došlo k ublížení na 
zdraví, 
  
c) proti majetku, 
  
d) proti bezpe�nosti a plynulosti silni�ního provozu, 
  
e) proti po�ádku ve státní správ�, spáchané na úseku státní správy v p�sobnosti Policie �eské 
republiky, 



  
f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až j) a § 35 odst. 1 písm. f), 
 u�iní orgán policie nezbytná šet�ení ke zjišt�ní osoby podez�elé ze spáchání p�estupku a k zajišt�ní 
d�kazních prost�edk� nezbytných pro pozd�jší dokazování p�ed správním orgánem. O zjišt�ných 
skute�nostech sepíše orgán policie ú�ední záznam, který p�iloží k oznámení. Oznámení u�iní orgán 
policie nejpozd�ji do t�iceti dn� ode dne, kdy se o p�estupku dozví. 
  
 (3) Orgán policie  
a) v�c odevzdá p�íslušnému orgánu, jde-li o jednání mající znaky p�estupku, které se projednává 
podle zvláštních p�edpis�, 3) nebo jde-li o jiný správní delikt než p�estupek anebo nasv�d�ují-li 
skute�nosti, že jde o trestný �in, 
  
b) v�c odloží, není-li dáno podez�ení z p�estupku nebo nelze-li p�estupek projednat, anebo nezjistí-li 
do jednoho m�síce ode dne, kdy se o p�estupku dozv�d�l, skute�nosti od�vod�ující podez�ení, že jej 
spáchala ur�itá osoba; pominou-li d�vody odložení, v�c oznámí, není-li na míst� v�c vy�ídit jinak. 
  
 (4) Dozví-li se orgán policie o p�estupku od ob�ana, vyrozumí jej na jeho žádost do t�iceti dn� 
o provedených opat�eních. 
  

§ 59 
  
 Státní orgány a orgány policie provedou bez zbyte�ného odkladu na žádost správního orgánu 
úkony pot�ebné k prov��ování oznámení o p�estupcích, k projednávání p�estupk� a k výkonu 
rozhodnutí. Státní orgán nebo orgán policie žádost neprodlen� vrátí, není-li k provedení 
požadovaných úkon� p�íslušný. 
  

§ 60 
Podávání vysv�tlení 

 
 (1) Každý je povinen podat správním orgán�m nezbytné vysv�tlení k prov��ení došlého 
oznámení o p�estupku; podání vysv�tlení m�že být odep�eno, jestliže by takovým osobám nebo 
osobám jim blízkým (§ 68 odst. 4) hrozilo nebezpe�í postihu za p�estupek, pop�ípad� za trestný �in 
nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovn� uloženou nebo uznanou 
povinnost ml�enlivosti. 
  
 (2) Tomu, kdo se bez závažných d�vod� nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání 
vysv�tlení podle odstavce 1, nebo tomu, kdo bezd�vodn� podání vysv�tlení odmítá, m�že správní 
orgán uložit po�ádkovou pokutu až do výše 5000 K�. 
  
 (3) Po�ádková pokuta uložená orgánem obce je p�íjmem této obce. Po�ádková pokuta uložená 
jiným správním orgánem �eské republiky je p�íjmem státního rozpo�tu �eské republiky. 
  

§ 61 
zrušen 

  
§ 62 

zrušen 
  

§ 63 
zrušen 

  
§ 64 

zrušen 
  

§ 65 
zrušen 

  
§ 66 

Odložení v�ci 
 



 (1) Správní orgán, aniž �ízení zahájí, v�c odloží, jestliže osoba podez�elá z p�estupku  
a) požívá výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, nejde-li o osobu uvedenou v § 9 
odst. 3, 
  
b) v dob� spáchání p�estupku nedovršila patnáctý rok svého v�ku nebo trp�la duševní poruchou, pro 
niž nemohla rozpoznat, že svým jednáním porušuje nebo ohrožuje zájem chrán�ný zákonem, nebo 
ovládat své jednání, 
  
c) zem�ela p�ed zahájením �ízení. 
  
 (2) Správní orgán m�že v�c odložit, jestliže sankce, kterou lze za p�estupek uložit, je 
bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle o�ekávání uložen osob� podez�elé z p�estupku 
za jiný �in v trestním �ízení. 
  
 (3) Správní orgán v�c dále odloží, jestliže  
a) došlé oznámení (§ 67 odst. 2) neod�vod�uje zahájení �ízení o p�estupku nebo postoupení v�ci 
podle § 71, 
  
b) o skutku se koná trestní stíhání nebo �ízení u jiného p�íslušného správního orgánu, 
  
c) o skutku již bylo pravomocn� rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem �inným v trestním 
�ízení anebo v blokovém �ízení, 
  
d) o skutku již bylo rozhodnuto v disciplinárním �ízení a uložené opat�ení se považuje za posta�ující, 
  
e) odpov�dnost za p�estupek zanikla, 
  
f) návrh na zahájení �ízení o p�estupku byl podán opožd�n� (§ 68 odst. 2), 
  
g) nezjistí do šedesáti dn� ode dne, kdy se o p�estupku dozv�d�l, skute�nosti od�vod�ující zahájení 
�ízení proti ur�ité osob�. 
  
 (4) Rozhodnutí o odložení v�ci se nevydává. O odložení v�ci se vyrozumí pouze poškozený. 
  

Zahájení �ízení 
  

§ 67 
  
 (1) P�estupky se projednávají z ú�ední povinnosti, pokud nejde o p�estupky, které se 
projednávají jen na návrh (§ 68 odst. 1). 
  
 (2) Podkladem pro zahájení �ízení o p�estupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie 
nebo obce, jakož i právnické osoby nebo ob�ana o p�estupku, poznatek z vlastní �innosti správního 
orgánu nebo postoupení v�ci orgánem �inným v trestním �ízení. 
  
 (3) Jestliže správní orgán v�c neodloží ani neshledá d�vod pro postoupení v�ci jinému 
orgánu, zahájí �ízení o p�estupku bezodkladn�, nejpozd�ji do šedesáti dn�. 
  
 (4) Požádá-li o to oznamovatel, vyrozumí jej správní orgán do t�iceti dn� od oznámení o 
u�in�ných opat�eních. 

  
§ 68 

  
 (1) P�estupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a p�estupky podle § 50 spáchané mezi blízkými 
osobami, jakož i p�estupky podle § 49 odst. 1 písm. a) se projednávají jen na návrh postižené osoby, 
jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen "navrhovatel"). 
  
 (2) U p�estupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat p�íslušnému správnímu 
orgánu nejpozd�ji do t�í m�síc� ode dne, kdy se navrhovatel dozv�d�l o p�estupku nebo o postoupení 



v�ci orgánem �inným v trestním �ízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho 
navrhovatel ozna�uje za pachatele a kde, kdy a jakým zp�sobem m�l být p�estupek spáchán. 
  
 (3) Vyjde-li v �ízení o p�estupku podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) nebo p�estupku podle § 50 
zahájeném na návrh najevo, že skutek nebyl spáchán mezi osobami blízkými, pokra�uje se v �ízení z 
ú�ední povinnosti. 
  
 (4) Osobou blízkou se rozumí p�íbuzný v pokolení p�ímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a 
manžel; jiné osoby v pom�ru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sob� navzájem blízké 
jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrp�la jedna z nich, druhá právem poci�ovala jako újmu vlastní. 
  

§ 69 
zrušen 

  
§ 70 

Náhrada škody 
 
 (1) Uplatnil-li ten, komu byla p�estupkem zp�sobena majetková škoda, nárok na její náhradu v 
�ízení o p�estupku, nebo u orgánu policie v trestním �ízení, pokud v�c byla postoupena správnímu 
orgánu k projednání a nejde o p�estupek, který se projedná jen na návrh (dále jen "poškozený"), 
p�sobí správní orgán, který p�estupek projedná, k tomu, aby byla škoda dobrovoln� nahrazena. 
  
 (2) Jestliže škoda a její výše byla spolehliv� zjišt�na a škoda nebyla dobrovoln� nahrazena, 
uloží správní orgán pachateli p�estupku povinnost ji nahradit; jinak odkáže poškozeného s jeho 
nárokem na náhradu škody na soud nebo jiný p�íslušný orgán. 
  
 (3) Zem�e-li poškozený, správní orgán o náhrad� škody nerozhodne. 
  

§ 71 
Postoupení v�ci 

 
 Správní orgán postoupí v�c  
a) státnímu zástupci nebo orgán�m policie, nasv�d�ují-li skute�nosti, že jde o trestný �in, 
  
b) orgánu p�íslušnému podle zvláštního p�edpisu 3) k projednání skutku osoby uvedené v § 10 odst. 
1, 
  
c) správnímu orgánu p�íslušnému k projednání skutku, který je jiným správním deliktem než 
p�estupkem, 
  
d) orgánu p�íslušnému podle zvláštního právního p�edpisu k projednání p�estupku osoby uvedené v § 
9 odst. 3 a § 9a v disciplinárním �ízení 2a) nebo kárném �ízení, 2b) pokud tato osoba o takové 
projednání požádala. 
  

§ 72 
Ú�astníci �ízení 

 
 V �ízení o p�estupku jsou ú�astníky �ízení  
a) obvin�ný z p�estupku, 
  
b) poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody zp�sobené p�estupkem, 
  
c) vlastník v�ci, která m�že být zabrána nebo byla zabrána, v �ásti �ízení týkající se zabrání v�ci, 
  
d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno �ízení o p�estupku podle § 68 odst. 1. 
  

§ 73 
Obvin�ný z p�estupku 

 



 (1) Ob�an je obvin�ným z p�estupku, jakmile správní orgán u�inil v��i n�mu první procesní 
úkon. Na takového ob�ana se hledí, jako by byl nevinen, pokud jeho vina nebyla vyslovena 
pravomocným rozhodnutím. 
  
 (2) Obvin�ný z p�estupku má právo vyjád�it se ke všem skute�nostem, které se mu kladou za 
vinu, a k d�kaz�m o nich, uplat�ovat skute�nosti a navrhovat d�kazy na svou obhajobu, podávat 
návrhy a opravné prost�edky. K výpov�di ani k doznání nesmí být donucován. 
  
§ 74 
Ústní jednání 
 
 (1) O p�estupku koná správní orgán v prvním stupni ústní jednání. V nep�ítomnosti 
obvin�ného z p�estupku lze v�c projednat jen tehdy, jestliže odmítne, a� byl �ádn� p�edvolán, se k 
projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo d�ležitého d�vodu. 
  
 (2) Je-li obvin�ným z p�estupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o na�ízeném ústním 
jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociáln�-právní ochranu d�tí; jim 
se také rozhodnutí o p�estupku oznamuje. 
  
§ 75 
Vydání a odn�tí v�ci 
 
 (1) Kdo má u sebe v�c d�ležitou pro zjišt�ní skute�ného stavu v�ci, nebo v�c, která m�že být 
prohlášena za propadlou nebo zabranou, je povinen na výzvu správního orgánu ji vydat; nevydá-li ji, 
m�že se mu v�c na základ� rozhodnutí správního orgánu odejmout. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 
nemá odkladný ú�inek. 
  
 (2) Nebude-li vydaná nebo od�atá v�c prohlášena za propadlou nebo zabranou, musí být bez 
zbyte�ných pr�tah� vrácena tomu, komu nepochybn� pat�í; jinak tomu, kdo ji vydal nebo komu byla 
od�ata. 
  
§ 76 
Zastavení �ízení 
 
 (1) Správní orgán �ízení o p�estupku zastaví, jestliže se v n�m zjistí,že  
a) skutek, o n�mž se vede �ízení, se nestal nebo není p�estupkem, 
  
b) skutek nespáchal obvin�ný z p�estupku, 
  
c) spáchání skutku, o n�mž se vede �ízení, nebylo obvin�nému z p�estupku prokázáno, 
  
d) obvin�ný z p�estupku požívá výsad imunity podle mezinárodního práva nebo zákona, nejde-li o 
osobu uvedenou v § 9 odst. 3, 
  
e) obvin�ný z p�estupku v dob� spáchání p�estupku nedovršil patnáctý rok svého v�ku nebo trp�l 
duševní poruchou, pro niž nemohl rozpoznat, že svým jednáním porušuje nebo ohrožuje zájem 
chrán�ný zákonem, nebo ovládat své jednání, 
  
f) odpov�dnost za p�estupek zanikla, 
  
g) o skutku již bylo pravomocn� rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem �inným v trestním 
�ízení, 
  
h) za p�estupek byla uložena bloková pokuta, 
  
ch) o skutku již bylo rozhodnuto v disciplinárním �ízení a rozhodnutí se považuje za posta�ující, 
  
i) obvin�ný z p�estupku nebo navrhovatel zem�el, 
  



j) navrhovatel vzal sv�j návrh na zahájení �ízení zp�t nebo se, a� �ádn� a v�as p�edvolán, k ústnímu 
jednání bez náležité omluvy nebo bez d�ležitého d�vodu nedostavil, 
  
k) v �ízení o p�estupku urážky na cti došlo ke smíru, 
  
l) v�c byla postoupena podle § 71 po zahájení �ízení. 
  
 (2) Správní orgán m�že �ízení o p�estupku zastavit, jestliže sankce, kterou lze za p�estupek 
uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle o�ekávání uložen obvin�nému z 
p�estupku za jiný �in v trestním �ízení. 
  
 (3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení �ízení je p�ípustné pouze, bylo-li �ízení zastaveno 
podle odstavce 1 písm. a), b), c) a j); v t�chto p�ípadech se rozhodnutí o zastavení �ízení ú�astník�m 
�ízení oznamuje. V ostatních p�ípadech se rozhodnutí o zastavení �ízení vyzna�í ve spisu a ú�astníci 
�ízení se o tom pouze vyrozum�jí. 
  
§ 77 
Výrok rozhodnutí 
 
 Výrok rozhodnutí o p�estupku, jímž je obvin�ný z p�estupku uznán vinným, musí obsahovat 
též popis skutku s ozna�ením místa a �asu jeho spáchání, vyslovení viny, druh a vým�ru sankce, 
pop�ípad� rozhodnutí o upušt�ní od uložení sankce (§ 11 odst. 3), o zapo�tení doby do doby zákazu 
�innosti (§ 14 odst. 2), o uložení ochranného opat�ení (§ 16), o nároku na náhradu škody (§ 70 odst. 
2) a o náhrad� náklad� �ízení (§ 79 odst. 1). 
  
§ 78 
Smír 
  
 U p�estupku urážky na cti se správní orgán pokusí uraženého na cti a obvin�ného z p�estupku 
smí�it. 
  
§ 79 
Náhrada náklad� �ízení 
 
 (1) Ob�anovi, který byl uznán vinným z p�estupku, jakož i navrhovateli, bylo-li �ízení zahájené 
na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j), se uloží povinnost nahradit státu 
náklady spojené s projednáváním p�estupku. Náklady �ízení se hradí paušální �ástkou, kterou stanoví 
ministerstvo vnitra �eské republiky v dohod� s ministerstvem financí �eské republiky zvláštním 
právním p�edpisem. 
  
 (2) Povinnost nahradit náklady �ízení nelze uložit v blokovém �ízení (§ 84) ani v �ízení 
p�íkazním (§ 87). 
  
 (3) Z d�vod� zvláštního z�etele hodných lze od uložení povinnosti nahradit náklady �ízení 
podle odstavce 1 zcela nebo z�ásti upustit. 
  
 (4) Náhrada náklad� �ízení je p�íjmem obce, jejíž orgán rozhodl o p�estupku v prvním stupni. 
Náhrada náklad� �ízení o p�estupku, který vedl jiný správní orgán �eské republiky, je p�íjmem státního 
rozpo�tu této republiky. 
  
§ 80 
Doru�ování 
  
 Rozhodnutí o p�estupku nelze doru�it ve�ejnou vyhláškou. 
  
Odvolání 
  
§ 81 
  



 (1) Proti rozhodnutí o p�estupku se m�že odvolat v plném rozsahu jen obvin�ný z p�estupku a, 
jde-li o mladistvého, v jeho prosp�ch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociáln�-právní 
ochranu d�tí. 
  
 (2) Poškozený se m�že odvolat jen ve v�ci náhrady škody. 
  
 (3) Vlastník zabrané v�ci se m�že odvolat jen proti té �ásti rozhodnutí, ve které se vyslovuje 
zabrání v�ci. 
  
 (4) U p�estupk�, které lze projednat jen na návrh, se m�že navrhovatel odvolat jen proti té 
�ásti rozhodnutí, která se týká vyslovení viny obvin�ného z p�estupku nebo povinnosti navrhovatele 
nahradit náklady �ízení; m�že se též odvolat proti rozhodnutí o zastavení �ízení (§ 76 odst. 3). 
  
 (5) V�as podané odvolání proti rozhodnutí o p�estupku má odkladný ú�inek, který není možno 
vylou�it. 
  
§ 82 
  
 V odvolacím �ízení nem�že správní orgán zm�nit uloženou sankci v neprosp�ch obvin�ného z 
p�estupku. 
  
§ 83 
P�ezkoumání rozhodnutí o p�estupku soudem 
 
 (1) Požádá-li ú�astník, který podal návrh na p�ezkoumání rozhodnutí o p�estupku soudem, o 
odložení výkonu rozhodnutí, 10) správní orgán jeho žádosti vyhoví. 
  
 (2) P�i p�ezkoumávání rozhodnutí o p�estupku soudem se postupuje podle zvláštního 
p�edpisu. 11) 
  
Blokové �ízení 
  
§ 84 
  
 (1) P�estupek lze projednat uložením pokuty v blokovém �ízení, jestliže je spolehliv� zjišt�n, 
nesta�í domluva a obvin�ný z p�estupku je ochoten pokutu (§ 13 odst. 2) zaplatit. 
  
 (2) Proti uložení pokuty v blokovém �ízení se nelze odvolat. 
  
 (3) Pokuty v blokovém �ízení jsou oprávn�ny ukládat a vybírat správní orgány, v jejichž 
p�sobnosti je projednávání p�estupk�, a osoby jimi pov��ené a dále orgány ur�ené tímto nebo jiným 
zákonem. 
  
 (4) V blokovém �ízení nelze projednat p�estupky, které lze projednat jen na návrh. 
  
§ 85 
  
 (1) Bloky k ukládání pokut (dále jen "pokutové bloky") vydává ministerstvo financí �eské 
republiky. 
  
 (2) Orgány oprávn�né ukládat a vybírat pokuty v blokovém �ízení odebírají pokutové bloky od 
p�íslušného finan�ního ú�adu, plyne-li výnos z pokut do p�íslušného státního rozpo�tu, a od 
p�íslušného krajského ú�adu, plyne-li výnos z pokut do jeho rozpo�tu nebo do rozpo�tu obce. 
  
 (3) Nem�že-li pachatel p�estupku zaplatit pokutu na míst�, vydá se mu blok na pokutu na 
míst� nezaplacenou s pou�ením o zp�sobu zaplacení pokuty, o lh�t� její splatnosti a o následcích 
nezaplacení pokuty. P�evzetí tohoto bloku pachatel p�estupku potvrdí. 
 
  



 (4) Pov��ené osoby jsou povinny prokázat, že jsou oprávn�ny ukládat a vybírat pokuty v 
blokovém �ízení. Na pokutových blocích vyzna�í, komu, kdy a za jaký p�estupek byla pokuta v 
blokovém �ízení uložena. 
  
§ 86 
  
 V blokovém �ízení mohou projednávat  
a) policie též p�estupky proti bezpe�nosti a plynulosti silni�ního provozu podle § 22, proti po�ádku ve 
státní správ� podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j), s) a t), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1 písm. a) 
až o), § 42 odst. 1 písm. a) až c), § 42b odst. 1 písm. c) a e), § 44 a § 44a, jakož i podle § 46, pokud k 
nim došlo na úseku státní správy v jejich p�sobnosti nebo na úseku ochrany p�ed alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi, p�estupky proti ve�ejnému po�ádku podle § 47 písm. b) až d) a 48, p�estupky 
proti ob�anskému soužití podle § 49 a p�estupky proti majetku podle § 50, 
  
b) orgány státního odborného dozoru nad bezpe�ností práce p�estupky proti po�ádku ve státní správ� 
podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. g), h) a i) a § 46, pokud jimi byly porušeny 
zvláštní právní p�edpisy o bezpe�nosti práce, dopustil-li se n�kterého z t�chto p�estupk� pracovník 
organizace nebo podnikatel v jejich prostorách nebo na jejich pracovištích, 
  
c) orgány ochrany ve�ejného zdraví p�estupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a), jde-li 
o nepodrobení se povinnému vyšet�ení nebo lé�ení infek�ního onemocn�ní, § 29 odst. 1 písm. b), c), 
d), jde-li o pad�lání nebo úmyslné neoprávn�né zm�n�ní zdravotního pr�kazu, § 29 odst. 1 písm. e), 
jde-li o porušení povinnosti p�i zacházení s nebezpe�nými chemickými látkami a p�ípravky, § 29 odst. 
1 písm. f), h) až j), n) a o), 
  
d) obecní policie p�estupky na úseku ochrany p�ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 
odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o), p�estupky, jejichž projednávání je v p�sobnosti obce a p�estupky 
proti po�ádku ve státní správ� spáchané 
1. neoprávn�ným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle na�ízení obce 
použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými p�edpisy a p�i spln�ní podmínek 
stanovených tímto na�ízením, 
2. nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to 
místní nebo p�echodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel 
jízdy na zví�atech, vedení a hnaní zví�at na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní 
komunikaci odporujícím pravidl�m provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným zp�sobem 
použití lyží, kole�kových bruslí a podobných prost�edk� na chodníku a nedovoleným vedením jízdního 
kola nebo jízdou na n�m v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích. 
3. neplatil 
4. nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to 
místní nebo p�echodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel 
o p�ekro�ení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zví�atech, vedení a hnaní zví�at 
na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidl�m provozu na 
pozemních komunikacích, nedovoleným zp�sobem použití lyží, kole�kových bruslí a podobných 
prost�edk� na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na n�m v rozporu s 
pravidly provozu na pozemních komunikacích. 
  
§ 87 
P�íkazní �ízení 
 
 (1) Není-li pochybnosti o tom, že obvin�ný z p�estupku se p�estupku dopustil a nebyla-li v�c 
vy�ízena v blokovém �ízení, m�že správní orgán bez dalšího �ízení vydat p�íkaz o uložení napomenutí 
nebo pokuty (§ 13 odst. 2). 
  
 (2) P�íkaz nelze vydat, jestliže obvin�ný z p�estupku je zbaven zp�sobilosti k právním úkon�m 
nebo jeho zp�sobilost k právním úkon�m je omezena. 
  
 (3) P�íkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí o p�estupku. Oznamuje se vždy písemn�. 
  
 (4) Obvin�ný z p�estupku m�že proti p�íkazu podat do 15 dn� ode dne jeho doru�ení odpor 
správnímu orgánu, který p�íkaz vydal. V�asným podáním odporu se p�íkaz ruší a správní orgán 



pokra�uje v �ízení. Obvin�nému z p�estupku nelze uložit jiný druh sankce, s výjimkou napomenutí, 
nebo vyšší vým�ru sankce, než byly uvedeny v p�íkaze. 
  
 (5) P�íkaz, proti kterému nebyl v�as podán odpor, má ú�inky pravomocného rozhodnutí. 
  
 (6) V p�íkazním �ízení nelze projednat p�estupky, které lze projednat jen na návrh, ani nárok 
na náhradu škody. 
  
§ 88 
zrušen 
  
�ÁST �TVRTÁ 
  
Spole�ná, p�echodná a záv�re�ná ustanovení 
 
§ 89 
  
 Úst�edním orgánem státní správy ve v�cech p�estupk� je ten úst�ední orgán státní správy 
�eské republiky, do jehož p�sobnosti náleží úsek státní správy, na n�mž došlo k porušení povinnosti 
zakládajícímu p�estupek. Pokud nelze takto ur�it úst�ední orgán státní správy, je jím ministerstvo 
vnitra �eské republiky ve v�cech, k jejichž projednání jsou p�íslušné obce. 
  
§ 90 
  
 Amnestii ve v�cech p�estupk�, jejichž projednávání pat�í do p�sobnosti orgán� �eské 
republiky, ud�luje vláda �eské republiky usnesením, které se vyhlašuje ve Sbírce zákon�. 
  
§ 91 
zrušen 
  
§ 92 
  
 (1) O upušt�ní od výkonu zbytku zákazu �innosti podle § 14 odst. 3 rozhoduje na návrh osoby, 
jíž byla tato sankce uložena, správní orgán, který p�estupek projednal v prvním stupni. U mladistvého 
m�že návrh podat též jeho zákonný zástupce nebo orgán vykonávající sociáln�-právní ochranu d�tí. 
  
 (2) Proti rozhodnutí o návrhu podle odstavce 1 se nelze odvolat; návrh nelze podat op�tovn�. 
  
§ 93 
  
 Dodržování uloženého ochranného opat�ení podle § 16 písm. a) kontroluje správní orgán, 
který ho uložil v prvním stupni. 
  
§ 94 
  
 Správní orgán své pravomocné rozhodnutí o p�estupku zruší, zjistí-li, že osoba, která byla 
uznána vinnou z p�estupku, byla za týž skutek soudem pravomocn� odsouzena nebo obžaloby 
zprošt�na. Uvedená osoba má nárok na vrácení �ástky, kterou zaplatila na úhradu pokuty a na 
náhradu náklad� �ízení. 
  
§ 95 
  
 Ustanovení o nákladech �ízení se nevztahuje na �ízení o p�estupku zahájená p�ed po�átkem 
ú�innosti tohoto zákona. 
  
§ 95a 
  
 P�sobnosti stanovené krajskému ú�adu, ú�ad�m m�stských �ástí hlavního m�sta Prahy, 
obecnímu ú�adu obce s rozší�enou p�sobností nebo obecnímu ú�adu podle tohoto zákona jsou 
výkonem p�enesené p�sobnosti. 



  
§ 96 
  
 Obce, okresní ú�ady a kraje každoro�n� poskytují vždy ke dni 31. ledna údaje o projednaných 
p�estupcích orgány místní správy ve svých správních obvodech za uplynulý kalendá�ní rok ke 
zpracování Ministerstvu vnitra. 
  
§ 97 
  
 Zrušují se: 
  
 1. zákon �. 60/1961 Sb. , o úkolech národních výbor� p�i zajiš�ování socialistického po�ádku, 
ve zn�ní p�edpis� jej dopl�ujících a pozm��ujících, 
 
 2. vyhláška �. 61/1961 Sb. , o blokovém �ízení, ve zn�ní p�edpis� ji dopl�ujících a 
pozm��ujících, 
 
 3. zákon �. 126/1968 Sb. , o n�kterých p�echodných opat�eních k upevn�ní ve�ejného 
po�ádku, 
 
 4. ustanovení § 49 až 51 zákona �eské národní rady �. 127/1981 Sb. , o vnit�ním obchod�, 
 
 5. zákonné opat�ení p�edsednictva �eské národní rady �. 10/1990 Sb. , o ud�lování amnestie 
ve v�cech p�estupk�, jejichž projednávání pat�í do p�sobnosti orgán� �eské socialistické republiky. 
 
§ 98 
  
 Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. �ervence 1990. 
 
Šafa�ík v.r. 
Pithart v.r. 
 
Vybraná ustanovení novel 
 
 

�l.II zákona �. 62/2002 Sb. 
 

P�echodná ustanovení 
  
 1. 	ízení o p�estupku zahájená p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona se dokon�í podle 
dosavadních právních p�edpis�. 
  
 2. Lh�ta, po jejímž uplynutí nelze p�estupek projednat, se u p�estupk� spáchaných do dne 
nabytí ú�innosti tohoto zákona �ídí dosavadními právními p�edpisy. 
 
�l.IV zákona �. 78/2002 Sb. 
 
P�echodné ustanovení 
  
 Jednání, které má znaky p�estupku, jehož se dopustili poslanci nebo senáto�i p�ede dnem 
nabytí ú�innosti tohoto zákona, se projedná podle dosavadních právních p�edpis�. 
 
�l.V zákona �. 259/2002 Sb. 
 
P�echodné ustanovení 
  
 Oznámení podaná p�ede dnem ú�innosti tohoto zákona se považují za oznámení u�in�ná 
podle tohoto zákona. K oznámením podaným podle dosavadních právních p�edpis�, v nichž se 
oznamují shromážd�ní, která mají být konána po lh�t� 6 m�síc� ode dne nabytí ú�innosti tohoto 
zákona, se nep�ihlíží. 



  
____________________ 
  
1) § 1 odst. 3 zákona �NR �. 37/1989 Sb. , o ochran� p�ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 
  
2) Zákon �. 123/1992 Sb. , o pobytu cizinc� na území �eské a Slovenské Federativní Republiky. 
  
2a) Zákon �. 90/1995 Sb. , o jednacím �ádu Poslanecké sn�movny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Zákon �. 107/1999 Sb. , o jednacím �ádu Senátu. 
  
2a) Zákon �. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o zm�nách n�kterých zákon�. 
  
2b) Zákon �. 7/2002 Sb. , o �ízení ve v�cech soudc� a státních zástupc�. 
  
3) Nap�. zákon �. 76/1959 Sb. , o n�kterých služebních pom�rech voják�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (úplné zn�ní �. 361/1992 Sb. ), zákon �NR �. 186/1992 Sb. , o služebním pom�ru 
p�íslušník� Policie �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
3c) Zákon �. 141/1961 Sb. , o trestním �ízení soudním (trestní �ád), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
3c) § 5 odst. 6 zákona �. 216/2002 Sb. , o ochran� státních hranic �eské republiky a o zm�n� 
n�kterých zákon� (zákon o ochran� státních hranic). 
  
3d) § 37 zákona �. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 
zm�n� zákona �. 168/1999 Sb. , o pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou provozem vozidla a o 
zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla), ve zn�ní 
zákona �. 307/1999 Sb. 
  
3e) Zákon �. 56/2001 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
3f) Zákon �. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o zm�nách n�kterých zákon� 
(zákon o silni�ním provozu), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
3g) Zákon �. 247/2000 Sb. , o získávání a zdokonalování odborné zp�sobilosti k �ízení motorových 
vozidel a o zm�nách n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
3h) § 8 až 11 a § 13a obchodního zákoníku . 
  
3h) Zákon �. 359/1999 Sb. , o sociáln�-právní ochran� d�tí. 
  
3h) § 8 zákona �. 164/2001 Sb. , o p�írodních lé�ivých zdrojích, zdrojích p�írodních minerálních vod, 
p�írodních lé�ebných lázních a láze�ských místech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� 
(láze�ský zákon). 
  
3i) Zákon �. 254/2001 Sb. , o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon). 
  
3j) § 8 odst. 5 zákona �. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� 
n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
  
3k) Zákon �. 274/2001 Sb. 
  
3m) § 28 zákona �. 285/2002 Sb. , o darování, odb�rech a transplantacích tkání a orgán� a o zm�n� 
n�kterých zákon� (transplanta�ní zákon). 
  
3n) § 20 zákona �. 285/2002 Sb. 
  
3o) § 16 odst. 3 zákona �. 379/2005 Sb. , o opat�eních k ochran� p�ed škodami p�sobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zm�n� souvisejících zákon�. 
  
4) Zákon �. 71/1967 Sb. , o správním �ízení (správní �ád). 



  
5) § 2 vyhlášky �. 345/2000 Sb. , o ov��ování zvláštní odborné zp�sobilosti zam�stnanc� obcí, kraj�, 
hlavního m�sta Prahy, m�stských �ástí hlavního m�sta Prahy a okresních ú�ad�, osob stojících v �ele 
zvláštních orgán� z�ízených na základ� zvláštních zákon� a p�edsed� komisí, kterým byl sv��en 
výkon p�enesené p�sobnosti, (vyhláška o zvláštní odborné zp�sobilosti), ve zn�ní vyhlášky �. 
427/2000 Sb. 
  
6) § 7 odst. 1 správního �ádu . 
  
10) § 75 správního �ádu . 
  
11) § 244 až 250k ob�anského soudního �ádu . 


