
MINISTERSTVO FINANCÍ 
odbor Cenová politika 
č.j. MF-26694/2017/16-5 PID MFCR7XRGEL 
V Praze, dne 20. listopadu 2017 

Výhradně pro služební potřebu 
 

 
Metodická pomůcka 

pro výkon cenové kontroly  
- dodatek č. 1 

 
Původní znění bodu č 158.  

„158. Ustanovení § 95 nového přestupkového zákona ukládá správnímu orgánu vždy, když je 
obviněný shledán vinným, uložit tomuto účastníku řízení povinnost nahradit náklady 
řízení paušální částkou. Paušální částku nákladů řízení stanovuje § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Výše této částky ukládané 
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000,- Kč. 
Podle § 79 odst. 5 správního řádu lze v případech hodných zvláštního zřetele výši 
paušální částky snížit, avšak pouze na žádost obviněného z přestupku. V příkazním 
řízení nelze povinnost nahradit náklady řízení uložit.  

Splatnost nákladů řízení se odvíjí z následujícího postupu: § 79 odst. 8 správního řádu 
stanoví, že náhradu nákladů řízení vybírá podle zvláštního zákona správní orgán, který 
ji uložil. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který stanoví 
v § 107 odst. 6, že předepsaná náhrada nákladů řízení je splatná do patnácti dnů ode dne 
doručení rozhodnutí. Lhůta je tedy pevně dána daňovým řádem.“ 

 
se nahrazuje následujícím textem: 

 

„158.  Ustanovení § 95 nového přestupkového zákona ukládá správnímu orgánu vždy, když 
je obviněný shledán vinným, uložit tomuto účastníku řízení povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou. Paušální částku nákladů řízení stanovuje § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán 
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Výše této částky 
ukládané účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 
1 000,- Kč. Podle § 79 odst. 5 správního řádu lze v případech hodných zvláštního 
zřetele výši paušální částky snížit, avšak pouze na žádost obviněného z přestupku. 
V příkazním řízení nelze povinnost nahradit náklady řízení uložit.  

Splatnost nákladů řízení je vhodné stanovit shodně se splatností pokuty (tj. 30 dnů, 
nestanoví-li správní orgán v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 nového přestupkového 
zákona lhůtu jinou).“ 

 

JUDr. Tamara Rapošová 
ředitelka odboru 16 - Cenová politika 
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