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Zákon 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, 

novelizuje také zákon č. 361/2000 Sb., s účinností od 1. července 2017. 

§ 10 odst. 4 

(4) Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy 

provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského 

úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení 

totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením 

není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu
14d

). zvláštního právního předpisu 

upravující právo odepřít výpověď nebo podání vysvětlení. 

Poznámka pod čarou 14d) se zrušuje 

14d) § 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 82 odst. 1 písm. f) 

 

f) není ve výkonu sankce správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu 

řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění 

osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se 

řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

 

§ 87a odst. 3 písm. c) 

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající uloženého správního trestu 

zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena 

byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

 

§ 94a odst. 1 

(1) Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, 

kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem
30

) uložena sankce 

příslušným správním úřadem uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu 

řízení motorových vozidel, kterým bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení 

spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel nebo kterým bylo rozhodnuto o 

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního 

stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení 

motorových vozidel. 

Poznámka pod čarou 30) se zrušuje 

30) Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 102 odst. 1 

(1) Po výkonu trestu nebo sankce správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu 

řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku 

trestu nebo sankce správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových 

vozidel podle zvláštních právních předpisů
31b

), po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební 

doby podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené 

omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo po rozhodnutí o upuštění 

od tohoto přiměřeného omezení, nebo po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve 

zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného 

zastavení trestního stíhání, nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení, 

rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a. 

 

Poznámka pod čarou 31b) se zrušuje 

31b) § 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. § 61 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 102 odst. 2 písm. d) 

d) datum ukončení výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti správního trestu zákazu 

činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci 

rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce 

nebo tohoto tohoto správního trestu nebo trestu, datum ukončení výkonu trestu, v jehož rámci 

bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, datum 

nabytí právní moci rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, datum nabytí 

právní moci rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od potrestání s 

dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení 

motorových vozidel, nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení, 

datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního 

stíhání nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení, 

§ 102 odst. 3 písm. b) 

b) rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce byl žadateli uložen správní trest, nebo 

rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 

motorových vozidel, trest, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající 

ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v 

jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových 

vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o 

upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto tohoto 

správního trestu nebo trestu nebo od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení 

motorových vozidel, nebo rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního 

stíhání, a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno, rozhodnutí o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, 
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§ 102 odst. 5 

(5) Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo 

sankce zákazu činnosti spočívající správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu 

řízení motorových vozidel, trestu, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení 

spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s 

dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení 

motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 

nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal 

zdržet se řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat 

zdravotní a odbornou způsobilost. 

§ 102 odst. 6 písm. b) 

b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající uloženého správního trestu 

zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena 

byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo 

 

§ 113 odst. 1 písm. b) 

b) odňato řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění podle § 94, nebo 

kterému byl uložen trest nebo sankce správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu 

řízení motorových vozidel, trest, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající 

ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož 

rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, 

nebo který se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního 

stíhání, 

 

§ 118a odst. 1 písm. h) 

h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem
30

) 

uložena sankce uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel. 

 

§ 118c odst. 2 písm. b) 

b) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl 

uložen trest nebo sankce správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel. 

§ 118c odst. 3 

 

(3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce správního trestu 

nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud byla tato 

sankce nebo tento  byl tento správní trest nebo trest řidiči uložen za skutek, za který mu byl 

zadržen řidičský průkaz. 
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§ 119 odst. 2 písm. g) 

g) evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích podle tohoto zákona. 

 
123b odst. 1 

 

(1) Řidiči motorového vozidla, kterému byla příslušným orgánem uložena sankce za 

přestupek, sankce byl příslušným správním orgánem uložen správní trest za přestupek nebo za 

jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, nebo mu byl uložen 

kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku anebo mu byl soudem uložen trest za trestný 

čin, nebo jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo u něhož bylo rozhodnuto o 

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a přestupek, jednání vojáka označené za 

přestupek ve zvláštním právním předpise, jednání mající znaky přestupku anebo trestný čin, 

za který mu byl uložen trest nebo pro nějž bylo trestní řízení vedeno, spáchal jednáním 

zařazeným do bodového hodnocení, se zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů. 

 

§ 123b odst. 2 

(2) Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ke 

dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí 

o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka ke dni nabytí 

právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek nebo za jednání vojáka 

označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, rozhodnutí o uložení kázeňského trestu 

za jednání mající znaky přestupku anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný čin, 

nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na 

potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne, kdy mu bylo doručeno 

a) oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení příkazem na místě, 

b) rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce správního trestu za 

přestupek nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo 

rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku, nebo 

c) rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin, 

d) rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném 

zastavení trestního stíhání. 

123b odst. 3 písm. a) a b) 

a) policie nebo obecní policie, jde-li o oznámení uvedené v odstavci 2 písm. a), a to do 3 

pracovních dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení příkazem na místě, 

b) orgán, který uložil sankci za přestupek, sankci správní trest za přestupek nebo za jednání 

vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo trest za kázeňský 

přestupek v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí uvedená v odstavci 2 písm. b), a to do 
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§ 123c odst. 8 

(8) Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci 7 počíná běžet ode dne uložení pokuty 

v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, 

spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl 

celkového počtu 12 bodů. 

 

§ 123d odst. 2 

(2) Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového 

hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo sankce trest 

nebo správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič 

oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo sankce 

trestu nebo správního trestu zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než 

doba podle odstavce 1. 

 

§ 123e odst. 1 

(1) Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nebyl ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán 

naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce uložen správní trest za přestupek 

nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, kázeňský trest 

za jednání mající znaky přestupku nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do 

bodového hodnocení, 

 

§ 123e odst. 3 

 

(3) Po dobu výkonu trestu nebo sankce správního trestu zákazu činnosti, spočívajícího v 

zákazu řízení motorových vozidel, nebo ve zkušební době podmíněného odložení podání 

návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, během které se řidič 

zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů podle odstavce 

1. 

 

§ 124 odst. 5 písm. j) 

j) projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu,
30

) 

j) projednává přestupky podle tohoto zákona 

§ 124 odst. 9 písm. d) 

d) projednává v blokovém řízení přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu.
30

) 
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d) projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona, 

§ 124 – nový odstavec 11 

(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. 

 

 

§ 125c  

Přestupky 

§ 125c 

Přestupky fyzických osob 
 

§ 125c odst. 7 

(7) V blokovém řízení Příkazem na místě se uloží pokuta do 

§ 125c odst. 8 

(8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v 

blokovém řízení příkazem na místě. 

 

§ 125c odst. 9 

 

(9) Od uložení sankce správního trestu podle odstavců 5 až 8, s výjimkou odstavce 7 písm. a), 

odstavců 5 a 6 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit. 

 

§ 125c odst. 10 

(10) Od výkonu zbytku zákazu činnosti uloženého za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) 

nebo d) nelze upustit před uhrazením uložené pokuty nebo, bylo-li povoleno uhrazení pokuty 

ve splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splátky splatné přede dnem podání žádosti 

o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti. 
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(10) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. h) spáchaném mezi osobami blízkými lze 

zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené 

spácháním přestupku. 

 

§ 125d nadpis 

Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 

§ 125d odst. 1 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že 

jako provozovatel vozidla 

 

§ 125d odst. 2 

(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) se uloží pokuta lze uložit 

pokutu do 100000 Kč. 

 

§ 125e nadpis 

Společná ustanovení o správních deliktech k přestupkům 

 

§ 125e 

Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 

úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 

zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl správní 

delikt spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán 

nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, 

kdy byl spáchán. 

(1) Správní delikty přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává v přenesené 

působnosti projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle působnosti stanovené 

v § 124 odst. 5 písm. j). 

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby
38c

) nebo v přímé 

souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby; 

obdobně to platí pro odpovědnost fyzické osoby za správní delikt podle § 125f. 

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je 

hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. 

(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378394
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Poznámka pod čarou 38c) se zrušuje 

38c) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 125f  

 

§ 125f 

Správní delikt Přestupek provozovatele vozidla 

 

(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel 

vozidla  Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při 

užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na 

pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. 

(2) Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt  Provozovatel vozidla za přestupek podle 

odstavce 1 odpovídá, pokud 

(3) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle odstavce 1 se nevyžaduje zavinění. 

 

(4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu. Pro určení 

výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení povinností řidiče 

nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10000 

Kč. 

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt přestupek podle odstavce 1 

projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku, jehož znaky 

porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje a 

a) nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující 

zahájení řízení proti určité osobě, nebo 

b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku 

prokázáno. 

(6) Provozovatel vozidla za správní delikt přestupek podle odst. 1 neodpovídá, jestliže 

prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních 

komunikacích 

a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s 

přidělenou státní poznávací značkou, nebo 

b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. 

 

§ 125g odst. 1 

(1) Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt přestupek podle § 125f, nelze již 

zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na 
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pozemních komunikacích. Řízení o přestupku lze zahájit, pokud se provozovatel vozidla 

zprostí odpovědnosti za správní delikt podle § 125f odst. 5 6. 

(2) Dopustil-li se provozovatel vozidla více správních deliktů podle § 125f, o kterých je 

příslušný vést řízení týž obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede se o těchto deliktech 

společné řízení. 

(3) Za více správních deliktů provozovatele vozidla podle § 125f, projednaných ve společném 

řízení, se uloží pouze jedna pokuta podle § 125f odst. 3. Pro určení výše pokuty se použije 

sazba pokuty za přestupek nejpřísněji postižitelný. 

 

 

125h odst. 1 písm. c) 

c) porušení je možné projednat uložením pokuty blokovém řízení příkazem na místě. 

 

§ 125h odst. 2 

(2) Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta, v blokovém řízení kterou lze uložit 

příkazem na místě. Při stanovení určené částky obecní úřad obce s rozšířenou působností 

přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

§ 125i 

(1) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o uložení správního trestu za 

jiný správní delikt přestupek podle § 125d odst. 1 písm. a) nebo c) spáchaný některým z 

porušení pravidel uvedených v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nebo příloze IV přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon 

povolání podnikatele v silniční dopravě
43

) osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě 

provozované velkými vozidly podle zvláštního právního předpisu
21

), nebo jeho odpovědnému 

zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zvláštního právního 

předpisu
21)

, v jehož územním obvodu je sídlo této osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo 

místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu. 

 
§ 125j odst. 2 

 

(2) Informační formulář musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, 

označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, vymezení sankcí správních trestů, které lze 

za přestupek uložit, a odkaz na tento zákon. V případě, že jde o skutek zjištěný 

prostřednictvím automatizovaného technického prostředku, musí informační formulář 

obsahovat identifikační údaje o tomto prostředku. 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378396
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086296
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086296
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§ 128 odst. 3 

(3) Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích příkazem na místě za přestupek podle tohoto zákona za 

který byla uložena pokuta vyšší než 1 000 Kč nebo za který lze uložit body v bodovém 

hodnocení řidičů, jsou orgány policie, Vojenské policie nebo obecní policie povinny zaslat do 

pěti 3 pracovních dnů po projednání přestupku příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

Poznámka pod čarou 13a) se zrušuje 

13a) § 1 odst. 3 a § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů. § 86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. CIV 

 

Přechodné ustanovení 
 

Správním trestem se při postupu podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, rozumí také sankce uložená podle zákona č. 200/1990 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 


