
Novela zákonem č. 285/2018 Sb. 

Zákon č. 285/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, 

ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona 

č. 173/2018 Sb., se mění takto: 

 

§ 91 

Ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě 

Ukládání pokuty příkazem na místě 

(1) Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze napomenutí nebo pokutu, 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. Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze 

pokutu, pokud nestačí domluva a 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 uložit pokutu nejvýše 10000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě 

uložit pokutu nejvýše 2500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou. 

(2) Napomenutí nebo pokutu Pokutu příkazem na místě může kromě příslušného správního 

orgánu uložit 

a) orgán Policie České republiky za přestupek proti pořádku ve státní správě v působnosti 

Policie České republiky, za přestupek proti pořádku v územní samosprávě, za přestupek proti 

veřejnému pořádku, přestupek proti občanskému soužití a přestupek proti majetku, 

b) orgán Vojenské policie za přestupek proti pořádku ve státní správě nebo za přestupek na 

úseku všeobecné vnitřní správy, pokud k němu došlo na úseku státní správy v působnosti 

Vojenské policie, za přestupek proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a přestupek 

proti majetku, jde-li o přestupek osoby podle § 3 zákona o Vojenské policii, 

c) orgán státní báňské správy za přestupek proti pořádku ve státní správě, pokud jím byly 

porušeny povinnosti vyplývající z ustanovení horních předpisů v působnosti orgánů státní 

báňské správy, 

d) orgán inspekce práce za přestupek proti pořádku ve státní správě, pokud jím byly porušeny 

právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se tohoto přestupku zaměstnanec na svém 

pracovišti nebo podnikatel ve svých prostorách, a 

e) strážník obecní policie za přestupek, jehož projednání je v působnosti obce, za přestupek 

proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu, a za 

přestupek proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní 

komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu 
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sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto 

nařízením. 

 

Změna zákona o silničním provozu: 

(7) Příkazem na místě se uloží pokuta lze uložit pokutu do 

a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k), 

b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4, 

c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9, 11 a písm. g). 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 


