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Stanovisko k § 111 odst. 2 větě druhé zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich  
 
 E-mailem ze dne 21. dubna t. r. jste se na Ministerstvo vnitra obrátili s žádostí 

o stanovisko k otázce, zda oprávněné úřední osoby zařazené do obecního úřadu 

mohou projednávat přestupky (pouze) příkazem na místě bez splnění kvalifikačních 

požadavků podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. K Vaší žádosti Vám 

z hlediska naší působnosti sdělujeme následující:  

 

 Podle § 111 odst. 2 věty druhé zákona č. 250/2016 Sb. požadavky podle 

odstavce 1 nemusí splňovat osoba projednávající přestupek na místě, ministr nebo 

vedoucí jiného ústředního správního úřadu. 

 

 „Osobou projednávající přestupek na místě“ je třeba rozumět osobu, která 

na základě vnitřního předpisu správního orgánu nebo pověření vedoucím správního 

orgánu (srov. § 111 odst. 1 větu první zákona č. 250/2016 Sb.) rozhoduje 

o přestupku při splnění zákonem stanovených podmínek (srov. § 91 a 92 zákona 

č. 250/2016 Sb.) pouze příkazem na místě, a nikoli v „klasickém“ správním řízení, 
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včetně odvolacího řízení. Takovou osobou bude především příslušník Policie České 

republiky, strážník obecní policie nebo oprávněná úřední osoba provádějící kontrolu 

na místě, popřípadě oprávněná úřední osoba zařazená v obecním úřadě (a působící 

například u tzv. přepážky).  

 

Správní orgán, resp. oprávněná úřední osoba ve smyslu § 111 odst. 1 věty 

první zákona č. 250/2016 Sb., může rozhodnout o přestupku příkazem na místě 

tehdy, pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací 

skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazem 

na místě lze v takovém případě uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému 

obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li 

mladistvý podnikající fyzickou osobou. Je-li příkazem na místě ukládána pokuta nebo 

peněžitá záruka za splnění povinnosti, obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem 

příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným 

a vykonatelným rozhodnutím.   

 

Pokud budou splněny výše uvedené zákonné podmínky pro projednání 

přestupku příkazem na místě, pak osoba, která nesplňuje kvalifikační požadavky 

podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., bude oprávněna daný přestupek 

projednat příkazem na místě.  

 
 
 

JUDr. Vít Šťastný 
ředitel odboru 

 
 
 
 
 
Vyřizuje: JUDr. Lenka Minaříková 
e-mail: lenka.minarikova@mvcr.cz  
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