
Jak je to s náklady řízení?
Pokud jste v souvislosti s přestupkovým řízením vy-
naložil*a nějaké náklady, máte právo na jejich ná-
hradu. Pro přiznání náhrady nákladů musíte doložit 
jejich vznik a výši. 

Je možné se bránit proti činům, které se 
staly již před nějakou dobou?
Pro přestupky je zákonem stanovená prekluzivní 
doba. Po jejím uplynutí již není možné pachatele*ku 
potrestat. Její délka je odstupňována podle závaž-
nosti přestupku. 

Obecně je prekluzivní doba 1 rok, u závažnějších 
přestupků 3 roky. Závažnější přestupek je takový 
přestupek, za nějž lze podle zákona uložit pokutu 
100 000 Kč a více. 

Jsou v přestupkovém řízení chráněny 
osobní informace?
Správnímu orgánu můžete podat žádost o vylou-
čení některých citlivých informací z nahlížení do 
spisu. Pokud tedy někdo bude do spisu nahlížet, tyto 
informace budou skryty. Pokud jste si o skrytí údajů 
žádal*a již v předchozím trestním řízení v téže věci, 
správní orgán skryje údaje automaticky. 

Více informací získáte zde:

Poradna Justýna

+420 773 177 636
+420 800 922 922

poradna@in-ius.cz
www.poradnajustyna.cz

Tento leták vznikl za finanční podpory
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Co je to přestupek?
Přestupek je společensky škodlivé protiprávní 
jednání, které je méně závažné než trestný čin. 
Jednotlivé přestupky jsou vyjmenovány různými 
zákony, např. zákonem o některých přestupcích. 
Spadají sem přestupky proti občanskému sou-
žití, jako je urážení, zesměšňování nebo méně 
závažné ublížení na zdraví a vyhrožování.

Jak rozeznat přestupek 
od trestného činu?
Rozeznat tyto dvě kategorie je občas oříšek i pro 
odborníky. Nicméně hlavním kritériem pro rozli-
šení je právě závažnost daného činu. Například 
krádež majetku v hodnotě do 10 000 Kč je pře-
stupkem. Pokud je hodnota vyšší, jedná se už  
o trestný čin. Při útoku na zdraví rozhoduje délka 
pracovní neschopnosti či omezení v běžné čin-
nosti. Je-li delší než 7 dní, jedná se o trestný čin. 

Rozdíl ale nemusíte určovat sami! Pokud nahlá-
síte přestupek správnímu orgánu (nejčastěji se 
bude jednat o obecní úřad) a ten následně zjis-
tí, že se jedná o trestný čin, předá případ policii. 
Stejně tomu bude i v opačném případě, když po-
dáte trestní oznámení na policii, ale ve výsledku 
se bude jednat pouze o přestupek. Policie věc 
předá příslušnému správnímu orgánu.

Jak oznámit přestupek?
Oznámit přestupek může prakticky každý. Ozná-
mení je možné podat příslušnému obvodnímu 
oddělení Policie ČR nebo obecnímu úřadu. 
Oznámení je možné podat ústně nebo písemně.

Písemné oznámení by mělo obsahovat informace:
•  kdo je poškozená osoba,
•  kdo přestupek spáchal,
•  co se stalo a jak k události došlo,
•  kdy a kde se událost stala,
•  z jakého důvodu se přestupek stal,
•  jaká škoda vznikla a komu,
•  navržené důkazy. 

Jak řízení probíhá?
Řízení o přestupku zahajuje správní orgán na zá-
kladě podnětu, nebo z moci úřední. Vždy záleží 
na uvážení správního orgánu, zda řízení vůbec 
zahájí. 

U některých přestupků je k zahájení řízení potře-
ba souhlas poškozeného, řízení bez něj nemůže 
začít. To platí především pro přestupky proti ob-
čanskému soužití a majetku, jako jsou např. ublí-
žení na zdraví, narušení občanského soužití nebo 
ublížení na cti.

Správní orgán většinou ve věci nařídí ústní jed-
nání, které je neveřejné. V některých případech 
může jednání proběhnout pouze písemně. 

Jste-li na jednání předvolán*a, máte povinnost 
se dostavit a ve věci vypovídat, s sebou si může-
te přivést svého advokáta*ku. Při ústním jednání 
se provádí důkazy, jako např. výpovědi či čtení  

listinných důkazů. V případě projednávání pře-
stupku ublížení na cti se správní orgán pokusí obě 
strany usmířit. Je potřeba se připravit na to, že se 
v tomto případě můžete setkat s obviněným.

Na co máte právo?
Jako osoba postižená spácháním přestupku 
máte zejména právo:
•  být vyrozuměn*a o zahájení řízení, 
•  být informován o řízení, 
•  navrhovat důkazy a činit další návrhy, 
•  vyjádřit své stanovisko, 
•  nahlížet do spisu, 
•  účastnit se ústního jednání a dalších úkonů,
•  uplatnit nárok na náhradu škody nebo vydá-

ní bezdůvodného obohacení (nutné doložení 
např. účtenkou, posudkem), správní orgán uloží 
pachateli povinnost škodu uhradit nebo Vás 
odkáže na jiný správní orgán či soud. 

Dá se proti rozhodnutí bránit?
Proti rozhodnutí je možné se odvolat, ale pouze 
proti výši přiznané náhrady škody. 


