
                                                   

Poučení navrhovatele 
 

Podle ustanovení § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozděj-
ších předpisů se přestupky dle § 49 odst. 1, písm.b) a c) a přestupky dle § 50 spácha-
né mezi blízkými osobami, jakož i přestupky podle § 49 odst. 1, písm. a) projednávají 
jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen 
“navrhovatele”). 

 
U těchto přestupků lze podat návrh příslušnému správnímu orgánu nejpozději 

do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel trestním řízeni. V návrhu musí být uvede-
no, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a 
jakým způsobem měl být přestupek spáchán. 
          

Správní orgán zahájí řízení ve věci dnem doručení Vašeho návrhu. Tříměsíční 
lhůta začíná plynout dnem doručení tohoto “poučení”. Pokud netrváte na projednání 
věci, můžete to oznámit správnímu orgánu nebo ponechat marné proběhnutí uvedené 
orgánem bez dalšího projednávání odložena. 
 

Podle ustanovení § 79 zákona o přestupcích občanovi, který byl uznán vinným 
z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno 
podle § 76 odst. 1, náklady řízení spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení 
se hradí paušální částkou, kterou stanoví ministerstvo vnitra v dohodě 
s Ministerstvem financí ČR obecně závazným právním předpisem (podle vyhlášky 
231/1996 Sb. Paušální částka nákladů řízení o přestupcích, kterou je povinen nahradit 
občan podle § 79 odst. 1 zákona o přestupcích, činí 500,- Kč). 
 
 

§ 76 zákona o přestupcích stanovuje, že správní orgán řízení o přestupku zasta-
ví, jestliže v něm zjistí, že: 
a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem, 
b) skutek nespáchal obviněný z přestupku, 
c) spáchání sutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno, 
j) navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně a včas předvo-
lán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu nedostavil. 
 
 
 
Písemnosti v přestupkové věci adresujte: 
Přestupková komise města Velešín, nám. J. V. Kamarýta 76, Velešín, PSČ 382 32 
                         
 
 
                         


