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K 1. červenci  2017 nabyl účinností nový zákon o odpovědnosti za přestupky  pod 

číslem  250/2016. Pro ty,kteří neplánují být ani přestupci, ani  jejich  posláním není 

chování se znaky přestupku u jiných řešit , přinášíme jen stručný vhled do některých 
změn a pojmů.  Nejširších změn doznala část zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, věnovaná přestupkům. Tuto nově upravuje ZÁKON 183 ze dne 9. 
června 2017, část stodruhá!, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, 
 Promítnutí změn do zákona zpracovala pro Centrum služeb pro silniční dopravu  paní 
Mgr. Eva Židův, se souhlasem autorky přikládáme v PDF  a připojujeme  odkaz na 

originální stránky www.cspsd.cz  kde je uvedeno: 

V souvislosti se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákonem 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, se k 1. červenci 2017 mění i zákon č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu.Změny uvádíme pouze v paragrafech, kterých se týkají. Zrušené části na barevném 
podkladu a přeškrtnuté, nové znění rovněž na barevném podkladu. 

novela_183_2017.pdf 

 
Ze zákona  o odpovědnosti za přestupky pro zajímavost : 

Přestupek 

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za 
přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li 
o trestný čin. 

ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK 

§ 13 

Fyzická osoba jako pachatel 

(1) Fyzická osoba je pachatelem, jestliže svým zaviněným jednáním naplnila znaky přestupku nebo jeho pokusu, je-li 

trestný. 

(2) Pachatelem je též fyzická osoba, která ke spáchání přestupku užila jiné fyzické osoby, jež není odpovědná za 

přestupek pro nedostatek věku nebo nepříčetnost anebo proto, že svým jednáním naplnila podmínky nutné obrany 
nebo krajní nouze nebo jiné okolnosti vylučující protiprávnost. 

(3) Pachatelem je též fyzická osoba, která ke spáchání přestupku užila právnické osoby, která není za přestupek 

odpovědná. 
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(4) Stanoví-li tak zákon, je pachatelem rovněž fyzická osoba, která úmyslně 

a) zosnovala nebo řídila spáchání přestupku (organizátor), 

b) vzbudila v jiném rozhodnutí spáchat přestupek (návodce), nebo 

c) umožnila nebo usnadnila jinému spáchání přestupku (pomocník), 

jde-li o dokonaný přestupek nebo jeho pokus, je-li trestný. 

§ 14 

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby 

Jestliže zákon stanoví, že pachatelem může být jen fyzická osoba, která má zvláštní vlastnost, způsobilost nebo 
postavení, a jednal-li nebo měl-li jednat za tuto osobu její zákonný zástupce nebo opatrovník, odpovídá za přestupek 
zákonný zástupce nebo opatrovník, i když on sám tuto zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení nemá. 

§ 15 

Zavinění 

(1) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li 

zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 

(2) Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel 

a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, nebo 

b) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo 

ohrozí, s tím byl srozuměn. 

(3) Přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel 

a) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů 

spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí, nebo 

b) nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a 

svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

§ 16 

Omyl skutkový 

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem přestupku, 

nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za přestupek spáchaný z nedbalosti. 

(2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného 

přestupku, bude potrestán jen za tento mírnější přestupek, nejde-li o přestupek spáchaný z nedbalosti. 

(3) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky přísnějšího úmyslného 

přestupku, bude potrestán za pokus tohoto přísnějšího přestupku, je-li trestný. 



(4) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně; 

tím není dotčena odpovědnost za přestupek spáchaný z nedbalosti. 

§ 17 

Omyl právní 

(1) Kdo při spáchání přestupku neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat. 

(2) Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro 

pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží. 

§ 18 

Věk 

Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku. 

 

Upozorňujeme také na změnu užívané terminologie: 

dříve sankce  =========== správní trest 

dříve blokovéřízení=======  příkaz na místě 

dříve správní delikt=======  přestupek 

 

Pro zajímavost: 

 

(11) Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c 
odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8 až 10. Příkazem na místě může obecní policie 
dále projednat  přestupek podle tohoto zákona spáchaný a) porušením místní nebo 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, b) nedovoleným zastavením 
nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo c) porušením pravidel pro chůzi, 
jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní 
zvířat nebo užívání osobního přepravníku. 

Krásné léto pokud možno bez přestupků přejí Vaši  

Oslík   Bob@Blanka  Savincová  

Ostrov 20. července 2017 
 


