
(platí od 31. 5. 20171. 10. 2016 do 30. 65. 2017)

200/1990 Sb.

ZÁKON

o přestupcích

ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb.,

v úplném znění č. 124/1993 Sb.,

zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995

Sb.,

zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000

Sb.,

zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.

370/2000 Sb.,

zákona č. 361/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb.,

zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002

Sb.,

zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002

Sb.,

zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.

362/2003 Sb.,

 zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004

Sb.,

zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006

Sb.,

zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006

Sb.,

zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č.

344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb.,

zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č.

484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb.,

zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č.

133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,

zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č.

300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,

zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 191/2016 Sb.. a zákona

č. 65/2017 Sb.

zrušen zákonem č. 250191/2016 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17

 

(1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají

veřejné sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce.

(2) Omezující opatření lze uložit pachateli přestupku

a)  na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látekpřed alkoholismem a  jinými toxikomaniemi  (§

30),

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 30

 



Některé přestupkyPřestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivýmialkoholismem a jinými toxikomaniemi
účinky návykových látek

 
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

aa)  prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo
jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku,
nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo
poškodit majetek,

b)  neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky, než jsou omamné
látky, psychotropní látky a alkohol,

c)    se nepodrobí  opatření  postihujícímu nadměrné požívání  alkoholických nápojů nebo užívání  jiných návykových
látek,

d)  úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává
nebo uvádí do oběhu,

b)e)  úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a
psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožujeli tím její tělesný nebo mravní vývoj,

f)     umožní  neoprávněné  požívání  omamných  a  psychotropních  látek  osobě mladší  18osmnácti  let,  nejdeli  o  čin
přísněji trestný,

c)g)  požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou
činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

h)  po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
i)      odepře  se podrobit  vyšetření,  zda není ovlivněn alkoholem nebo  jinou návykovou  látkou,  k němuž byl  vyzván

podle zvláštního právního předpisu 10),
j)   neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku, nebo
dk)    neoprávněně  pěstuje  pro  vlastní  potřebu  v malém množství  rostlinu  nebo  houbu  obsahující  omamnou  nebo

psychotropní látku.,
l)   prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret,
m) kouří na místech zákonem zakázaných,
n)  prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, a

nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky,
o)  prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám

mladším 18 let,
p)  prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické

osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.
(2) Za přestupek lze podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do

a)  10 3 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b)  15 000 Kč, jdeli oza přestupek podle odstavce 1 písm. ce) a d),
c) f) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000

Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
(3) Za do 50 000 Kč a zákaz činnosti od 1 do 2 let a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze spolu s pokutou

uložit zákaz činnosti do 6 měsíců.
(4) Zaj) a k) pokutu do 15 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) až d), c), e), f), g), h), ch), j) a k)

lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
(3) Sankci za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. g) až i) lze snížit pod stanovenou hranici jen tehdy, že byl

prokázán  dechovou  zkouškou  nebo  lékařským  vyšetřením  obsah  alkoholu  v  krvi  v  množství  pod  0,5  promile  a
současně nebylo užito žádné jiné návykové látky.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Součinnost
 

§ 58



 

(1)  Orgány  Policie  České  republiky,  Vojenské  policie  (dále  jen  "orgán  policie"),  státní  orgány  a  orgány  obce

oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsouli samy příslušny k jejich projednávání. V

oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které

prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou, jeli známa.

(2) Oznamujeli přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jednáli se o přestupky

a)  proti veřejnému pořádku,

b)  proti občanskému soužití, nasvědčujíli okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví,

c)  proti majetku,

d)  proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

e)  proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky,

f)   uvedené v § 29 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 1 písm. ad) až cj) a § 35 odst. 1 písm. f), učiní orgán policie nezbytná

šetření  ke  zjištění  osoby  podezřelé  ze  spáchání  přestupku  a  k  zajištění  důkazních  prostředků  nezbytných  pro

pozdější dokazování před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam,

který  přiloží  k  oznámení. Oznámení  učiní  orgán  policie  nejpozději  do  třiceti  dnů  ode  dne,  kdy  se  o  přestupku

dozví.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 86

 

V blokovém řízení mohou projednávat

a)  orgány Policie České republiky přestupky ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), f) až i), § 24 odst. 1 písm.

b),  §  30  odst.  1,  §  42  odst.  1,  §  44,  jakož  i  podle  §  46,  pokud  k  nim  došlo  na  úseku  státní  správy  v  jejich

působnosti nebo na úseku ochrany zdraví  před  škodlivými účinky návykových  látekpřed  alkoholismem a  jinými

toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) až e) a g), § 48, přestupky proti

občanskému  soužití  podle  §  49,  přestupky  proti majetku  podle  §  50  a  další  přestupky,  pokud  tak  stanoví  jiný

právní předpis
 20)

b)    orgány  Vojenské  policie  přestupky  proti  bezpečnosti  a  plynulosti  silničního  provozu  podle  zákona  o  silničním

provozu, proti pořádku ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. d), f), g), § 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 43 odst. 1

písm.  b),  jakož  i  podle  §  46,  pokud  k  nim  došlo  na  úseku  státní  správy  v  jejich  působnosti  nebo  na  úseku

ochrany  zdraví  před  škodlivými  účinky  návykových  látekpřed  alkoholismem  a  jinými  toxikomaniemi,  přestupky

proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) až e) a § 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49,

proti majetku podle § 50 a přestupky podle § 51 zákona o Vojenské policii,

c)   orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce přestupky proti pořádku ve státní správě 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 předpisy o

bezpečnosti  práce,  dopustilli  se  některého  z  těchto  přestupků  pracovník  organizace  nebo  podnikatel  v  jejich

prostorách nebo na jejich pracovištích,

d)  orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a), jdeli o nepodrobení

se povinnému vyšetření nebo  léčení  infekčního onemocnění, § 29 odst. 1 písm. b), c), d),  jdeli o padělání nebo

úmyslné  neoprávněné  změnění  zdravotního  průkazu,  §  29  odst.  1  písm.  e),  jdeli  o  porušení  povinnosti  při

zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, § 29 odst. 1 písm. f), h) až j), n), o), p), q) a

r),

e)  obecní policie přestupky

1.  jejichž projednávání je v působnosti obce,

2.    podle  zákona  o  silničním  provozu  spáchané  nedovoleným  stáním  nebo  zastavením  vozidla  na  pozemní

komunikaci,  vjezdem  do  míst,  kde  je  to  místní  nebo  přechodnou  úpravou  provozu  na  pozemních

komunikacích  zakázáno,  porušením  pravidel  o  překročení  nejvyšší  dovolené  rychlosti,  porušením  pravidel

jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce nebo osoby na osobním

přepravníku  se  samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení  na pozemní  komunikaci  odporujícím

pravidlům provozu  na  pozemních  komunikacích,  nedovoleným  způsobem použití  lyží,  kolečkových  bruslí  a

podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením  jízdního kola nebo  jízdou na něm v  rozporu s

pravidly  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  porušení  pravidel  provozu  na  pozemních  komunikacích

ostatními řidiči nemotorových vozidel,

3.  na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), l) až p),

4.  spočívající v neoprávněném stání 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.



45.  na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 91
 

V evidenci přestupků se evidují pravomocná rozhodnutí o přestupcích na úseku ochrany zdraví před škodlivými
účinky návykových  látekpřed alkoholismem a  jinými  toxikomaniemi podle §  30,  na úseku  zemědělství  a myslivosti
podle § 35 odst. 1 písm. c) a f), na úseku obrany České republiky podle § 43, proti veřejnému pořádku podle § 47
odst. 1, proti občanskému soužití podle § 49 a proti majetku podle § 50.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


