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Úvod
S přihlédnutím k důvodovým zprávám k vládním návrhům zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „nový přestupkový
zákon“), zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „zákon o
některých přestupcích“) a zákona 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 (dále jen „doprovodný zákon“), kdy:
obecná část důvodové zprávy k doprovodnému zákonu na str. 339 a 340 mj. uvádí,
že:
„Nadále tedy zůstává v § 91 odst. 2 zachována pouze úprava příslušnosti vybraných správních
orgánů k vydání příkazu na místě o přestupcích, jejichž skutkové podstaty jsou upraveny v zákonu o
některých přestupcích. V případě příslušnosti obecní policie, resp. strážníka obecní policie, se v § 91
odst. 2 písm. e) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich odkazuje na příslušnost obce
obecně (k tomu srov. též stejnou dikci v § 86 písm. e) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb.), nikoliv obecního
úřadu jako správního orgánu. Zákon č. 200/1990 Sb. rovněž upravuje příslušnost obce (vizte § 53
odst. 1) a taková úprava se vyskytuje též v jiných zákonech – např. v § 28a odst. 4 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Podle § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je obecní úřad
příslušný k řízení o přestupcích
a) proti pořádku v územní samosprávě,
b) proti veřejnému pořádku,
c) proti občanskému soužití a
d) proti majetku.
Obecní úřad je orgánem obce, z toho plyne, že pokud zákon svěří projednávání vybraných
přestupků do působnosti obecního úřadu, pak je svěřuje do působnosti obce. Nemůže se tedy stát, že
obec není příslušná k projednání přestupků, k jejichž projednání je příslušný obecní úřad. Proto
příslušnost obecní policie projednávat přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a státní správě a
územní samosprávě, které jsou upraveny v zákoně o některých přestupcích, plyne z § 60 odst. 2 ve
spojení s § 91 odst. 2 písm. e) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“…

zvláštní část důvodové zprávy k novému přestupkovému zákonu, u § 60 uvádí, že:
„Návrh vychází z toho, že příslušnost správního orgánu k vedení řízení o přestupcích zásadně
stanoví zákon, který upravuje skutkové podstaty přestupků. Není sice nutné upravovat, že věcnou
příslušnost stanoví jiný zákon, neboť toto pravidlo obsahuje již § 10 správního řádu, nicméně z důvodu
větší informační hodnoty normativního textu je tento dovětek doplněn. Částečně však s ohledem
na zamezení mezer, v jejichž důsledku by absentovala právní úprava věcné příslušnosti, zůstává
zachována koncepce zákona č. 200/1990 Sb. Obecně, nestanoví-li jiný zákon jinak, což zpravidla
stanoví, bude příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jedná se tedy o úpravu zbytkové
věcné příslušnosti pro případy, kdy zvláštní zákon věcnou příslušnost neupravuje.
K odstavci 2 lze uvést, že obecní úřady projednávají pouze přestupky výslovně vyjmenované.
Jde o zachování dosavadní věcné příslušnosti obecních úřadů, neboť dané přestupky odpovídají
svým charakterem odpovědnosti obce za ochranu veřejného pořádku, vizte § 35 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích. …
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a zvláštní část důvodové zprávy k novému přestupkovému zákonu u § 91 konstatuje,
že:
„V případě příslušnosti obecní policie, resp. strážníka obecní policie, se odkazuje na příslušnost
obce obecně, nikoliv obecního úřadu jako správního orgánu, neboť zákon č. 200/1990 Sb. rovněž
upravoval příslušnost obce (vizte § 53 odst. 1) a taková úprava se vyskytuje též v jiných zákonech.
Z toho důvodu je volena obecnější formulace. Bude zachována příslušnost obecní policie
ve stávajícím rozsahu, vizte též příslušnost obecního úřadu upravená v ustanovení o věcné
příslušnosti.“

jakož i při zohlednění faktu, že
 „působností orgánu obce“ se v některých případech nově rozumí působnost
obce tzv. základního typu (nikoliv obce s pověřeným obecním úřadem nebo
obce s rozšířenou působností),
 je nutno zajistit kontinuitu přestupkového řízení po 1. červenci 2017 a
 respektovat i historická východiska,
dospěl odbor bezpečnostní politiky (dále jen „OBP“) k závěru, že okruh přestupků
projednávaných obecními policiemi se z hlediska jejich skutkových podstat
mění, což platí i o osobách dopouštějících se těchto protiprávních jednání, kdy
nadále takovou osobou může být jak fyzická osoba, tak i – v některých případech
– právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající.
Předložený materiál byl opakovaně konzultován s odborem legislativy a
koordinace předpisů Ministerstva vnitra.

Právní a technická východiska přípravy tohoto materiálu
Při tvorbě tohoto materiálu odbor bezpečnostní politiky vycházel z těchto
pravidel:
1. Pokud je projednávání přestupků svěřeno zákonem obci, resp. obecnímu
úřadu, je obecní policie oprávněna tyto přestupky projednávat [viz § 91 odst.
2 písm. e) nového přestupkového zákona].
2. Pravidlo č. 1 je dále doplněno o posouzení historického kontextu, tedy pokud do
data účinnosti nové právní úpravy (1. července 2017) byla obecní policie
takové protiprávní jednání oprávněna projednat v blokovém řízení, pak bude
tyto skutkové podstaty přestupků projednávat i nadále.
3. Pravidlo, že přestupky, k jejichž projednání je příslušný obecní úřad nebo
obec, jsou v působnosti obce, a může je proto projednávat též obecní
policie, se vztahuje nejen na přestupky uvedené v § 60 odst. 2 nového
přestupkového zákona, ale též na přestupky upravené ve zvláštních
zákonech.
4. Dále je třeba vzít v potaz i ty případy, kdy zvláštní zákon svěřuje projednání
určitých přestupků výslovně obecní policii, popř. upravuje příslušnost
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obecní policie k projednávání přestupků odlišně od příslušnosti obce
(obecního úřadu).
Co se týče přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou
obcím svěřeny, poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání
dospěl na svém jednání 12. května 2017 k závěru, že přestupky proti pořádku ve
státní správě podle § 4 odst. 1 zákona o některých přestupcích je od
1. července 2017 oprávněn projednávat pouze obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
To znamená, že tyto přestupky NENÍ obecní policie oprávněna projednávat
uložením správního trestu příkazem na místě!
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I. Přestupky podle § 91 odst. 2 písm. e) nového přestupkového
zákona s přihlédnutím k § 60 odst. 2 cit. zákona.
A) Přestupky, jejichž projednání je v působnosti OBCE (obecního úřadu) – viz
pravidlo 3. v části „Právní a technická východiska přípravy tohoto
materiálu“.
Přestupky podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 14b odst. 1 cit. zákona.


§ 14 odst. 1 písm. a) až f)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neuposlechne pokyn svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo
těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti,
b) v rozporu s § 7 odst. 2 brání účastníkům shromáždění, aby se pokojně rozešli,
c) neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo
jim v něm brání,
d) nesplní pokyn zástupce úřadu nebo policisty udělený na základě § 8 odst. 4,
e) brání účastníkům shromáždění ve splnění účelu shromáždění nepřístojným
chováním, nebo
f) neoprávněně úmyslně brání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva
shromažďovacího.


§ 14 odst. 2 písm. a) až c)

Fyzická osoba se jako účastník shromáždění dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 3 má u sebe střelnou zbraň, výbušninu nebo pyrotechnický
výrobek anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví,
b) v rozporu s § 7 odst. 4 má zakrytý obličej způsobem ztěžujícím nebo
znemožňujícím jeho identifikaci, nebo
c) v rozporu s § 12 odst. 5 neuposlechne výzvy svolavatele k pokojnému rozchodu
z ukončeného shromáždění anebo neuposlechne výzvy zástupce úřadu nebo
policisty k pokojnému rozchodu z rozpuštěného shromáždění.


§ 14 odst. 3 písm. a) až e)

a) v rozporu s § 5 odst. 1 svolá nebo pořádá shromáždění bez oznámení,
b) pořádá shromáždění, které je na základě zákona nebo rozhodnutí úřadu
zakázáno, nebo takové zakázané shromáždění svolává,
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c) bez vážného důvodu nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 4 až 6,
d) nesplní některou z podmínek pro konání shromáždění stanovenou úřadem na
základě § 8 odst. 2, nebo
e) v rozporu s § 12 odst. 5 neučiní účinná opatření, aby se účastníci shromáždění
pokojně rozešli.
 § 14a odst. 1 písm. a) až e)
a) v rozporu s § 5 odst. 1 svolá nebo pořádá shromáždění bez oznámení,
b) pořádá shromáždění, které je na základě zákona nebo rozhodnutí úřadu
zakázáno, nebo takové zakázané shromáždění svolává,
c) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 4 až 6,
d) nesplní některou z podmínek pro konání shromáždění stanovenou úřadem na
základě § 8 odst. 2, nebo
e) v rozporu s § 12 odst. 5 neučiní účinná opatření, aby se účastníci shromáždění
pokojně rozešli.
Pozn. OBP:
Obecní policie, na rozdíl zejména od Policie ČR a obecního úřadu, nedisponují
žádnými specifickými oprávněními ve vztahu ke shromážděním ve
smyslu zákona o právu shromažďovacím.
Ministerstvo vnitra dlouhodobě zastává právní názor, že obecní policie hrají,
v daném případě, pouze subsidiární roli, a to zejména ve vztahu k Policii ČR,
neboť úkolem obecní policie, jakožto orgánu obce, je zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku.
K samotnému projednávání přestupků podle zákona o právu shromažďovacím
formou příkazu na místě OBP důrazně doporučuje, aby tuto formu projednání
přestupku volily pouze ty obecní policie, resp. strážníci, kteří byli důkladně
proškoleni v aplikaci zákona o právu shromažďovacím, neboť v daném případě
existuje potřeba pregnantně rozlišit jednotlivé skutkové podstaty přestupků
z pohledu přestupkového práva (možnost záměny přestupku podle zákona o
právu shromažďovacím například s přestupkem podle zákona o některých
přestupcích a naopak, atd.)
Přestupky podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů s přihlédnutím k § 28a odst. 1 a 2 cit. zákona.
 § 28 odst. 3
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka
obecní policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným
stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem nebo čekatelem, nebo
b) neoprávněně užívá na vozidle nebo jiném dopravním prostředku barevné
provedení nebo označení používané na motorových vozidlech a dalších
dopravních prostředcích obecní policie, anebo zvláštního barevného
provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného.
Přestupky podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
 § 27 odst. 1 písm. q) a § 27a odst. 1 písm. n) - „Přestupku se dopustí ten, kdo
nesplní povinnost stanovenou na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání
v obecně závazné vyhlášce obce“.
Přestupky podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 66d odst. 5 cit. zákona.
 § 66d odst. 1
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší
vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
 § 66d odst. 2
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší
vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
 § 66d odst. 3
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Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti
dopustí přestupku tím, že
a) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném
stavu, nebo
b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením
umístí jiný nápis.
Přestupky podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů s přihlédnutím k § 7f odst. 1 cit. zákona.
 § 7d odst. 1
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako
provozovatel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,
b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení
probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o
spolupráci Policii České republiky, nebo
c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční
bez účasti návštěvníků.
Přestupky podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských
místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů s přihlédnutím k § 41a odst. 1 písm. a) a § 41a odst. 3 cit. zákona.
 § 41 odst. 1
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 nedodrží omezení nebo zákaz stanovený na ochranu zdroje, přírodních
léčebných lázní nebo lázeňského místa [§ 41 odst. 1 písm. a)],
 vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje [§ 41 odst. 1 písm. c)],
 vykonává činnost zakázanou ve vnitřním území lázeňského místa [§ 41 odst. 1
písm. d)],
 úmyslně zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo
tabulku vyznačující hranice nebo oplocení ochranného pásma zdroje nebo
území lázeňského místa [§ 41 odst. 1 písm. e)],
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 ztěžuje plnění úkolů dozoru nad dodržováním opatření na území lázeňského
místa [§ 41 odst. 1 písm. f)],
 ztěžuje plnění úkolů při vyhledávání nebo průzkumu přirozeně se vyskytujícího
zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu nebo dozoru nad dodržováním
opatření v ochranném pásmu zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody [§ 41
odst. 1 písm. g)].
 § 41 odst. 2 písm. j)
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zničí,
poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku vyznačující
hranice nebo oplocení ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského místa.

Přestupky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 66 odst. 9 a
§ 69 odst. 5 cit. zákona.
 § 66 odst. 1
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné
smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů
v souladu s tímto zákonem.
 § 69 odst. 1
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s
tímto zákonem,
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich
zpětného odběru.
 § 69 odst. 2
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo
odkládá odpady mimo vyhrazená místa.
Přestupky podle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 28 odst. 1 cit. zákona.
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 § 26 odst. 1
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. a) upraví, konzervuje, balzamuje nebo vystaví tělo
zemřelého nakažené nebezpečnou nemocí,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. c) vystaví lidské pozůstatky před pohřbením,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. d) odstraní z lidských pozůstatků nesnímatelné
náhrady,
d) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. e) provede trvalé uložení lidských pozůstatků nebo
jejich zpopelnění jiným způsobem než uvedeným v § 2 písm. e),
e) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými
ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění
veřejnosti,
f) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými
pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
g) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo
neoprávněně provádí exhumaci,
h) v rozporu s § 5 odst. 6 neinformuje neprodleně příslušnou obec o
skutečnostech uvedených v § 5 odst. 1.
B) Přestupky proti pořádku v územní samosprávě
§ 4 odst. 2 zákona o některých přestupcích.
„Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost
stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje.“

Jedná se o všechny přestupky spáchané porušením povinností stanovených
v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných v oblasti jejich samostatné
působnosti podle § 10 zákona o obcích, tedy včetně těch případů, kdy obec k vydání
vyhlášky zmocňuje zvláštní zákon, pokud tento zvláštní zákon neobsahuje speciální
sankční ustanovení, které je na porušení obecně závazné vyhlášky aplikovatelné.
„§ 10
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených,
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku,
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c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně ... a k užívání zařízení obce sloužících potřebám
veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“.

Příklady zákonných zmocnění obcí k vydání obecně závazné vyhlášky [§ 10 písm. d)
zákona o obcích]:
 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
§ 29 odst. 1 písm. o) - Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany obecně
závaznou vyhláškou:
1. vydává požární řád obce,
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob.

 zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
§ 21b - zmocnění obce k vydání obecně závazné vyhlášky na úseku taxislužby
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů,
§ 96 - „Obec může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část
k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedení speciální ochranné
dezinsekce a deratizace. …“

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
§ 10a odst. 2 - „Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení
vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.“

§ 17 odst. 2 - „Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou
obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit
také systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území
nepodnikajícími fyzickými osobami.“

 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o vodovodech a kanalizacích),
§ 20 odst. 4 - Vodné a stočné
 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
§ 16 odst. 5 - „Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného
materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud
zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu. Při stanovení podmínek
nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém
územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.“

Pozn. OBP
V případě porušení obecně závazné vyhlášky je třeba vždy nejprve zkoumat, zda
předmětným jednáním nebyla naplněna skutková podstata některého z přestupků,
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které jsou zakotveny v zákoně o některých přestupcích nebo ve zvláštním zákoně.
Pokud ano, použije se primárně toto sankční ustanovení a § 4 odst. 2 zákona
o některých přestupcích se v takovém případě nepoužije.
C) Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky podle § 5 odst. 1 písm. a) až j) zákona o některých přestupcích.
Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:
 neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci [§ 5 odst. 1
písm. a)],
 zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci [§ 5 odst. 1
písm. b)],
 maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České
republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti
domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních [§ 5 odst. 1
písm. c)],
 poruší noční klid [§ 5 odst. 1 písm. d)],
 vzbudí veřejné pohoršení [§ 5 odst. 1 písm. e)],
 znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství
[§ 5 odst. 1 písm. f)],
 poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout
podle jiných zákonů [§ 5 odst. 1 písm. g)],
 úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění,
zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení [§ 5
odst. 1 písm. h)],
 poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání
sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech
určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání [§ 5 odst. 1 písm. i)],
 cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo
cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo
znemožňujícím její identifikaci [§ 5 odst. 1 písm. j)].
Přestupky podle § 5 odst. 2 písm. a) až e) zákona o některých přestupcích.
Přestupku podle se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že:
 poruší noční klid [§ 5 odst. 2 písm. a)],
 znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství [§ 5 odst. 2
písm. b)],
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 poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout
podle jiných zákonů [§ 5 odst. 2 písm. c)],
 zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje
nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení [§ 5 odst. 2
písm. d)],
 poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání
sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech
určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání [§ 5 odst. 2 písm. e)].
D) Přestupky proti občanskému soužití (pokud nebyly spáchány porušením
zákona o silničním provozu)
Přestupky podle § 7 odst. 1 písm. b), c) zákona o některých přestupcích.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 jinému ublíží na zdraví [§ 7 odst. 1 písm. b)],
 úmyslně naruší občanské soužití tak, že [§ 7 odst. 1 písm. c)]
1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví,
2. jiného nepravdivě obviní z přestupku,
3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.
Přestupky podle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o některých přestupcích.
Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
 naruší občanské soužití tak, že [§ 7 odst. 2 písm. b)]
1. jiného nepravdivě obviní z přestupku,
2. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
3. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.
Přestupky podle § 7 odst. 3 písm. a), b) zákona o některých přestupcích.
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
 omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv
příslušníků národnostních menšin [§ 7 odst. 3 písm. a)],
 způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro
jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk,
víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné
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smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích,
odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ,
majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav [§ 7 odst. 3 písm. b)].
E) Přestupky proti majetku
Přestupky podle § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona o některých přestupcích.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
 způsobí škodu na cizím majetku [§ 8 odst. 1 písm. a)]
- krádeží,
- zpronevěrou,
- podvodem, nebo
- zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
 pokus tohoto přestupku je trestný,
 neoprávněně užívá cizí majetek [§ 8 odst. 1 písm. b)],
 přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby [§ 8
odst. 1 písm. c)],
 ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána
přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno
[§ 8 odst. 1 písm. d)].
Přestupky podle § 8 odst. 2 písm. a) až d) zákona o některých přestupcích.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 způsobí škodu na cizím majetku [§ 8 odst. 2 písm. a)]
- krádeží,
- zpronevěrou,
- podvodem, nebo
- zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
 pokus tohoto přestupku je trestný,
 neoprávněně užívá cizí majetek [§ 8 odst. 2 písm. b)],
 přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby [§ 8
odst. 2 písm. c)],
 ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána
přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno
[§ 8 odst. 2 písm. d)].
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 Přestupku podle odstavce 1 písm. a) se dopustí též organizátor, návodce
nebo pomocník (§ 8 odst. 3).

V některých případech, pokud tak zákon stanoví, lze přestupek projednat pouze se
souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Zákon o některých
přestupcích takový postup stanoví v případě přestupku
- ublížení na zdraví,
- narušení občanského soužití,
- proti majetku spáchaného mezi osobami blízkými nebo
- přestupku ublížení na cti.
Výčet je prakticky shodný s přestupky projednávanými na návrh podle § 68 zákona
č. 200/1990 Sb.

II.

Přestupek proti pořádku ve státní správě spáchaný
neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím
úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění
podmínek stanovených tímto nařízením (tj. přestupek podle §
125c odst. 1 písm. k/ zákona o silničním provozu), jehož
projednání výslovně svěřuje obecní policii § 91 odst. 2 písm. e)
nového přestupkového zákona.

 K tomu blíže Část III. písm. C) - Přestupky fyzických osob podle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů.

III. Přestupky, jejichž projednání je svěřeno výslovně OBECNÍ
POLICII zvláštním zákonem.
A) Zákon o silniční dopravě
Přestupky podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších
předpisů.
Podle § 36 odst. 6 přestupek podle § 34e odst. 2 písm. a) až k) může projednat
příkazem na místě strážník obecní policie.
Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že:
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a) uzavře smlouvu v rozporu s § 21 odst. 4,
b) v rozporu s § 21c odst. 7 neodevzdá průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu
do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti,
c) vykonává práci řidiče taxislužby vozidlem, které nesplňuje požadavky § 21d
odst. 1,
d) v rozporu s § 21d odst. 2 při poskytování přepravy vozidlem cestujícího nevydá
cestujícímu doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádal, nebo u sebe
nemá průkaz řidiče taxislužby nebo doklad o oprávnění dopravce k podnikání
ani jeho kopii,
e) při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících,
vozidlem taxislužby nemá ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby
způsobem stanoveným v § 21d odst. 3,
f) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) neobsluhuje řádně taxametr nebo nezajistí
zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
g) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. b) nepořídí ihned po ukončení přepravy jako
výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané
náležitosti,
h) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. c) nevydá na požádání cestujícímu doklad o
přepravě pořízený jako výstup z tiskárny taxametru obsahující předepsané
náležitosti,
i) v dokladu o přepravě vydaném podle § 21d odst. 2 nebo § 21d odst. 4 písm. c)
uvede nepravdivé údaje,
j) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo taxislužby označené svítilnou podle § 21
odst. 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s
tímto označením k nabízení nebo poskytování přepravy podle § 21 odst. 4,
včetně činností s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k provozování
taxislužby, nebo
k) v rozporu s § 21d odst. 6 užije vozidlo taxislužby, které není vybaveno
taxametrem, k jinému účelu než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.
Pozn. OBP:
V souvislosti s oprávněním projednávat výše uvedené přestupky příkazem na
místě je dále třeba věnovat pozornost oprávněním obecní policie/strážníka
podle § 21c odst. 7 (odebrání neplatného průkazu řidiče taxislužby), § 34 odst.
4 (4) povinnost řidiče vozidla umožnit i obecní policii přístup k
záznamovému zařízení a taxametru), § 35c, § 35d a § 35g (vybírání kaucí,
zabránění v jízdě), § 35h (zadržení průkazu řidiče taxislužby), podle výše
uvedeného § 36 (ukládání pokut příkazem na místě) a podle § 37 odst. 2
(kontrolní pravomoc obecní policie v oblasti taxislužby) zákona o silniční
dopravě ve znění pozdějších předpisů.
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B) Zákon o pozemních komunikacích
Přestupky podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a k) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s přihlédnutím k § 43
odst. 2, věta poslední cit. zákona.
Přestupku se fyzická osoba dopustí tím, že:
 v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní
komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení
podle § 24 nebo v rozporu s tímto povolením neoprávněně zřídí objížďku
nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku [§ 42a odst. 1 písm. a)],
 rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici,
silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným
účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v
povolení zvláštního užívání [§ 42a odst. 1 písm. b)],
 znečistí nebo poškodí … místní komunikaci, její součást nebo příslušenství
nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou [§ 42a odst. 1 písm.
g)],
 poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým
způsobem, že znemožní její obecné užívání [§ 42a odst. 1 písm. h)],
 na ... silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19
odst. 2 písm. a) až g) zakázána [§ 42a odst. 1 písm. i)],
 na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní
podle § 19 odst. 3 zakázána [§ 42a odst. 1 písm. j)],
 bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění … silnice nebo místní
komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně
neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí vlastníku, popřípadě
správci pozemní komunikace [§ 42a odst. 1 písm. k)].
C) Zákon o silničním provozu
Přestupky fyzických osob podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu) ve znění pozdějších předpisů podle § 124 odst. 11 s přihlédnutím k
§ 125c cit. zákona.
Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c
odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8 až 10
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních
komunikacích při řízení vozidla
1. drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo
záznamové zařízení,
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3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více (pokud je strážník
schopen ověřit, že se nejedná o recidivu, tj. zda osoba tento přestupek
nespáchala v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2 a vícekrát recidiva),
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h,
5. nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn
„Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích
anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou (recidiva nebo zákaz činnosti),
6. neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky
nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna
tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou
odbočuje, nebo v rozporu s … ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo
pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a
couvání (recidiva),
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě
(recidiva),
9. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno (zákaz činnosti),
10. na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru
nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b) (zákaz
činnosti).
Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle § 125c
odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu spáchaný
a) porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
V souladu s § 61 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu jde v prvním případě
o úpravu provozu provedenou dopravními značkami, světelnými, popřípadě
i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními a ve druhém
případě o úpravu provedenou přenosnými dopravními značkami svislými,
přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními
zařízeními. Podrobnosti jsou uvedeny v § 62 až 66 zákona o silničním provozu.
Při posouzení toho, zda došlo k porušení pravidel stanovených místní nebo
přechodnou úpravou vycházíme z toho, že pokud místní nebo přechodná
úprava stanoví povinnost (příkaz, zákaz) účastníkovi provozu na pozemních
komunikacích chovat se určitým způsobem a účastník provozu na
pozemních komunikacích tuto povinnost nerespektuje, pak je nutno splnění
takové povinnosti vynutit i za použití zkrácené formy řízení o přestupku ze
strany obecní policie.
b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci
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Vždy, když vozidlo zastaví nebo stojí v rozporu se zákonem o silničním
provozu, je obecní policie takové protiprávní jednání oprávněna projednat.
Pojmy „zastavit“ a „stát“ jsou vymezeny v § 2 písm. n), o) a p) zákona o silničním
provozu.
Jedná se zejména o případy porušení povinností podle § 25, § 27, § 36, § 39, §
39a a § 67 odst. 8 zákona o silničním provozu, ale i porušení povinnosti řídit se
světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami,
dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace podle § 4 písm. c)
zákona o silničním provozu, ze kterých vyplývá neoprávněné (nedovolené)
zastavení nebo stání [např. "Zákaz zastavení" (č. B 28), "Zákaz stání" (č. B 29),
"Parkoviště" (č. IP 11a až č. IP 11g), "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (č. IP
13b), "Parkoviště s parkovacím automatem" (č. IP 13c), "Parkoviště P + R" (č. IP
13d), "Parkoviště K + R" (č. IP 13e), "Zóna s dopravním omezením" (č. IZ 8a),
"Konec zóny s dopravním omezením" (č. IZ 8b), "Obytná zóna" (č. IZ 5a), „Konec
obytné zóny“ (č. IZ 5b), "Pěší zóna" (č. IZ 6a), "Konec pěší zóny" (č. IZ 6b) – viz
níže, „Zóna pro cyklisty“ (IZ 9a), „Konec zóny pro cyklisty", „Žlutá klikatá čára" (č.
V 12a), "Zákaz zastavení" (č. V 12c), "Zákaz stání" (č. V 12d), „Časově omezené
stání“ (č. V 10g) apod.], jakož i neoprávněné zastavení na "Vyhrazeném parkovišti
pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
postiženou“.
K problematice pěší zóny je však třeba připomenout aktuální stanovisko
odboru agend řidičů Ministerstva dopravy ze dne 14. září 2017, které, uvádí:
„ Ministerstvo dopravy ... bylo dotázáno, zda je strážník obecní policie oprávněn příkazem na
místě projednat přestupek dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) ZoSP, spáchaný neoprávněným vjezdem do
pěší zóny (označené dopravní značkou č. IZ 6a „Pěší zóna“)?
V daném případě žadatel nastínil dva různé názory, kterými lze na danou problematiku nahlížet,
a to z pohledu zmocnění obecní policie dle ust. § 124 odst. 11 písm. a) ZoSP, dle kterého je obecní
policie oprávněna příkazem na místě projednat přestupky spáchané porušením místní nebo
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Je totiž nutné zodpovědět, zda jde v případě
porušení vjezdu do pěší zóny o porušení místní/přechodné nebo obecné úpravy provozu na
pozemních komunikacích.
Dle názoru Ministerstva dopravy je situace ohledně neoprávněného vjezdu do pěší zóny
obdobná situaci neoprávněného užití vyhrazeného jízdního pruhu.
V ust. § 39 odst. 4 ZoSP je uvedeno, že cit.:
„Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle
odstavce 2 (Pozn.: dopravní značky č. IZ 6a "Pěší zóna").“
Uvedené pravidlo je tedy primárně deklarováno již samotným ZoSP, tedy obecnou
úpravou provozu na pozemních komunikacích (byť ne přímo výslovně), resp. je stanoveno, že do
pěší zóny se nesmí žádným vozidlem vjet, ledaže by to povolila dopravní značka.
Dopravní značka č. IZ 6a patří dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, mezi Informativní značky
(konkrétně Informativní značky zónové) a jako taková následně „pouze“ informuje o tom, že se na
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daném úseku nachází pěší zóna a případně jaká vozidla jsou oprávněna do ní vjet. Uvedené
podporuje i ust. § 8 odst. 2 uvedené vyhlášky, cit.: „Informativní značky zónové označují začátek
nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních
komunikacích vyplývající z právního předpisu.“
Dle názoru Ministerstva dopravy uvedené nelze zvrátit názorem, že umisťování dopravních
značek je v praxi prováděno na základě opatření obecné povahy, kterým je stanovena místní nebo
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.“.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy
na úseku dopravy, doporučuje se toto stanovisko respektovat a uvedené případy
neřešit formou uložení správního trestu pokuty příkazem na místě.
Přestupky spáchané porušením nařízení obce, které může vymezit oblasti
obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy s přihlédnutím k § 91 odst. 2 písm.
e) nového přestupkového zákona.
V souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, může obec v nařízení obce vymezit oblasti obce, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově
omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin. V nařízení obec stanoví způsob
placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení. Místní komunikace
nebo jejich určené úseky musí být označeny příslušnou dopravní značkou, tj.
parkoviště s parkovacím kotoučem (dopravní značka č. IP 13b) nebo parkoviště
s parkovacím automatem (dopravní značka č. IP 13c).
Řidič, který zaparkoval vozidlo na takto označeném parkovišti a nesplnil podmínky
stanovené v nařízení obce, je podezřelý ze spáchání přestupku podle ustanovení
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů.
c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových
vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního
přepravníku
 pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na
pozemních komunikacích v rozporu s § 53 až 55 zákona o silničním provozu,
 nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly
provozu na pozemních komunikacích
 nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných
prostředků na chodníku (např. osobního přepravníku);
 jedná se o porušení § 7odst. 1 písm. c) a d), § 29, § 53 až 60a zákona
o silničním provozu, ale i porušení povinnosti řídit se světelnými, případně
i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními
zařízeními a zařízeními pro provozní informace podle § 4 písm. c) zákona o
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silničním provozu [např. "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" (č. B 1),
"Zákaz vjezdu všech vozidel" (č. B 2), "Zákaz vjezdu jízdních kol" (č. B 8),
"Stezka pro chodce" (č. C 7a), „Pěší zóna" (č. IZ 6a), "Konec pěší zóny" (č. IZ
6b), "Signál s červeným světlem „Stůj!“ (č. S 1), "Dvě červená střídavě
přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení" (č. S 14a),
"Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu" (č. S 8a) atd.],
 porušení pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní
komunikaci podle § 60 zákona o silničním provozu,
 porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči
nemotorových vozidel.

Pozn. OBP:
§ 125c zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
Přestupky fyzických osob
(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
…
b) od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b),
písm. e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3,
c) od jednoho měsíce do šesti měsíců
1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i) v období
dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
2. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil
vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo
3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9.
(7) Příkazem na místě se uloží pokuta do
a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,
c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g).
(8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat
příkazem na místě.
(9) Od uložení správního trestu podle odstavců 5 a 6 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.

D) Zákon o spotřebních daních
Přestupky fyzických osob podle § 135zi odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 135m odst.
2 cit. zákona.
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Podle § 135zi odst. 5 obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný
k řízení o přestupku proti jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická
osoba; příkazem na místě může tento přestupek projednat rovněž orgán Policie
České republiky, orgán Vojenské policie nebo strážník obecní policie.
Podle § 135m odst. 2 se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí
přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení
s neporušenou tabákovou nálepkou.
E) Zákon o specifických zdravotních službách
Přestupky fyzických osob podle § 92a odst. 3 věty druhé zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších přepisů
s přihlédnutím k § 92a odst. 1 cit. zákona.
Přestupek podle § 92a odstavce 1 projednává obec v přenesené působnosti.
Příkazem na místě může přestupek projednat též orgán Policie České republiky
nebo obecní policie.
Podle § 92a odst. 1 se fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 89b
odst. 1 se nepodrobí vyšetření, pobytu nebo nezbytné péči v záchytné stanici.

Pozn:
„§ 89b
Umístění v záchytné stanici
(1) Osoba, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím
bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek a tuto hrozbu nelze
odvrátit jinak, je povinna se podrobit vyšetření a pobytu v záchytné stanici, včetně nezbytné péče
směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací, po dobu
nezbytně nutnou, avšak kratší než 24 hodin.“

F) Nový tabákový zákon
Přestupky fyzických osob podle § 40 odst. 2 písm. b) zákona č. 65/2017 Sb., o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
doprovodného zákona s přihlédnutím k § 35 cit. zákona.
Příkazem na místě může přestupky projednávat obecní policie, jde-li
o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p).
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabákový
výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou
cigaretu nebo alkoholický nápoj [§ 35 odst. 1 písm. a)],
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 kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1 [§ 35 odst. 1
písm. e)],
 kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou
obce podle § 17 odst. 1 [§ 35 odst. 1 písm. f)],
 používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání podle § 8
odst. 2 zakázáno [§ 35 odst. 1 písm. g)],
 neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14 [§ 35
odst. 1 písm. i)],
 v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze
důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude
vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického
nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek [§ 35 odst. 1
písm. k)],
 v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné
alkoholem nebo jinou návykovou látkou [§ 35 odst. 1 písm. l)],
 ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž
ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí na
místo, na které je podle § 18 odst. 1 osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno,
nebo se na takovém místě zdržuje [§ 35 odst. 1 písm. n)],
 v rozporu s § 19
1. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že
bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje
nebo jiné osoby nebo poškodit majetek [§ 35 odst. 1 písm. o)],
2. po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává
činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby
nebo poškodit majetek [§ 35 odst. 1 písm. o)],
 v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo
odbornému lékařskému vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21 [§ 35 odst.
1 písm. p)].

IV. Vybrané ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Pro informaci přikládáme i novelizované ustanovení § 150, které upravuje některé
další podrobnosti příkazu, včetně příkazu vydanému na místě, což je oblast věcné
působnosti obecní policie.
„§ 150
Příkaz
(1) Povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení lze uložit formou písemného příkazu.
Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může
být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz
obsahovat odůvodnění.
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(2) V řízení o vydání příkazu může být jediným podkladem kontrolní protokol pořízený podle
zvláštního zákona týmž správním orgánem, který je věcně a místně příslušný ke správnímu řízení
navazujícímu na kontrolní zjišťování, pokud protokol pořizoval ten, kdo může být oprávněnou úřední
osobou, a pokud se kontrolovaný seznámil s obsahem protokolu nebo byl k seznámení se s obsahem
protokolu řádně vyzván, popřípadě pokud byly v souladu se zákonem vyřízeny námitky
kontrolovaného proti obsahu protokolu a pokud o obsahu protokolu nejsou pochybnosti ani z jiného
důvodu.
(3) Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne
oznámení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán
nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného
nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu.
Zpětvzetí odporu není přípustné. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Příkaz,
proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
(4) Příkaz musí obsahovat poučení, v němž správní orgán uvede, že je možné proti příkazu
podat odpor, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá a u kterého
správního orgánu se odpor podává. Jestliže je vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nelze
v něm uložit povinnost nahradit náklady řízení.
(5) Je-li účastník přítomen a plně uzná důvody vydání příkazu, považuje se stav věci za
prokázaný a příkaz lze vydat na místě, pokud uloží povinnost k peněžitému plnění do výše 10 000 Kč
nebo povinnost k nepeněžitému plnění (napomenutí – pozn. OBP MV), jež účastník může uskutečnit
ihned na místě. Odůvodnění příkazu lze nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením účastníka,
že s uložením povinnosti souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným
a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být účastník předem prokazatelně poučen.
Proti příkazu vydanému na místě nelze podat odpor.“

Pozn. OBP:
Doplněné pasáže jsou provedeny červenou barvou.
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