
(platí od 1. 7. 2. 2014 do 30. 6. 2017)

494/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 5. června 2012,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,

a některé další zákony

ve znění nálezu Ústavního soudu č. 22/2014 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o přestupcích

 
Čl. I

zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.
 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č.
359/1992 Sb.,  zákona  č.  67/1993 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.  361/2000  Sb.,  zákona  č.  370/2000  Sb.,  nálezu
Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod  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. 115/2006
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.,  zákona  č.  346/2009 Sb.,
zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 11 se na konci odstavce 1 písm. d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
 

"e) zákaz pobytu.".
2. V § 12 odstavec 2 zní:
"(2) Za  více přestupků  téhož pachatele  projednaných  ve  společném  řízení  se uloží  sankce podle ustanovení

vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Zákaz činnosti nebo zákaz pobytu lze uložit, jestliže je lze uložit
za některý z těchto přestupků.".

3. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:
 

"§ 15a
 

(1) Zákaz pobytu lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části tohoto zákona nebo v jiném zákoně a na
dobu nejdéle tří měsíců za předpokladu, že
a)  byl přestupek spáchán úmyslným jednáním významně narušujícím místní záležitosti veřejného pořádku,
b)    byl  pachatel  v  posledních  dvanácti  měsících  přede  dnem  spáchání  přestupku  pravomocně  uznán  vinným  z

přestupku za obdobné jednání, kterého se dopustil na území stejné obce, a
c)    uložení  takové sankce  je nezbytné k  zajištění ochrany místních záležitostí  veřejného pořádku na území obce;

sankce zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený
pobyt podle zvláštního právního předpisu 19).
(2) Zákaz pobytu spočívá v tom, že se pachatel nesmí po dobu trvání zákazu pobytu zdržovat na území obce

nebo  její  části,  v  níž  se  opakovaně  dopustil  přestupku  ve  smyslu  odstavce  1,  vymezené  v  rozhodnutí  správního
orgánu, který zákaz pobytu uložil.



(3) Obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zvláštního právního

předpisu
  19)

,  může  pachateli  na  základě  jeho  žádosti  udělit  povolení  ke  krátkodobému  pobytu  na  území  obce

uvedené v odstavci  2 nebo  její  části. Povolení  lze udělit, máli  pachatel  k pobytu na území obce závažné osobní

důvody, kterými jsou zejména návštěva lékaře nebo orgánu veřejné moci. Obecní úřad může povolení udělit pouze

se souhlasem správního orgánu, který zákaz pobytu uložil. O žádosti rozhodne obecní úřad bezodkladně, nejpozději

do  pěti  pracovních  dnů  od  zahájení  řízení.  Nejsouli  splněny  podmínky  pro  vydání  povolení,  vydá  obecní  úřad

rozhodnutí,  kterým  žádost  zamítne;  jinak  povolení  udělí;  žadateli  vydá  namísto  písemného  vyhotovení  rozhodnutí

potvrzení o povolení k pobytu. Povolení, kterým je žadateli umožněn krátkodobý pobyt na území obce nebo její části,

v níž má zakázán pobyt, obsahuje vždy vymezení, v jaké době a za jakým účelem je krátkodobý pobyt povolen. Při

pobytu  na území  obce nebo  její  části,  v  níž má pachatel  zakázán pobyt,  je  povinen mít  při  sobě potvrzení  podle

tohoto ustanovení.

(4) Od výkonu zbytku zákazu pobytu lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel

přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný.

(5) O uložení zákazu pobytu, místu a době jeho trvání, popřípadě o upuštění od jeho výkonu, uvědomí správní

orgán,  který  zákaz  pobytu  uložil,  neprodleně  Policii  České  republiky  a  v  případě  občanů České  republiky  rovněž

obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt.

______________________________________

 

19)       Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších

předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a nelze za něj uložit zákaz pobytu".

5. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), g),

h), ch), j) a k) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu".

6. V § 46 se na konci  textu odstavce 3 doplňují  slova  "a za přestupek podle odstavce 2  lze spolu s pokutou

uložit zákaz pobytu".

7. V § 47 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g) a h)

lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu".

8. V § 47 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo

rozhodnutím  vydaným  na  základě  obecně  závazné  vyhlášky  stanovit  výjimečné  případy,  zejména  slavnosti  nebo

obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.".

9. V § 49 se na konci  textu odstavce 2 doplňují slova  "a za přestupek podle odstavce 1 písm. c)  lze spolu s

pokutou uložit zákaz pobytu".

10. V § 50 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo zákaz pobytu".

11. V § 92 odst. 1 se za slova "podle § 14 odst. 3" vkládají slova "a zákazu pobytu podle § 15a odst. 4".

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


