Pozměňovací návrh poslanců Ivany Řápkové, Jaroslava Krupky, Jana
Kubaty, Jiřího Šulce, Zdeňka Boháče k návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony (sněmovní tisk č. 431)
I. K ČÁSTI PRVNÍ:
1.

V bodě 1 se za slova „na konci“ vkládají slova „odstavce 1“ a slova „písmene d)“ se
nahrazují slovy „písm. d)“.

2.

Za bod 1 se vkládá se nový bod 2, který zní:
„2. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží
sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Zákaz činnosti
nebo zákaz pobytu lze uložit, jestliže je lze uložit za některý z těchto přestupků.“.“.
Ostatní body se přečíslují.
3.

Dosavadní bod 2 nově zní:
„2. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:
„§ 15a

(1) Zákaz pobytu lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části tohoto zákona
nebo v jiném zákoně a na dobu nejdéle tří měsíců za předpokladu, že
a) byl přestupek spáchán úmyslným jednáním významně narušujícím místní záležitosti
veřejného pořádku,
b) byl pachatel v posledních dvanácti měsících přede dnem spáchání přestupku
pravomocně uznán vinným z přestupku za obdobné jednání, kterého se dopustil
na území stejné obce, a
c) uložení takové sankce je nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného
pořádku na území obce; sankce zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod,
v němž má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zvláštního právního
předpisu19).
(2) Zákaz pobytu spočívá v tom, že se pachatel nesmí po dobu trvání zákazu pobytu
zdržovat na území obce nebo její části, v níž se opakovaně dopustil přestupku ve smyslu
odstavce 1, vymezené v rozhodnutí správního orgánu, který zákaz pobytu uložil.
(3) Obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt
podle zvláštního právního předpisu19), může pachateli na základě jeho žádosti udělit povolení
ke krátkodobému pobytu na území obce uvedené v odstavci 2 nebo její části. Povolení lze
udělit, má-li pachatel k pobytu na území obce závažné osobní důvody, kterými jsou zejména
návštěva lékaře nebo orgánu veřejné moci. Obecní úřad může povolení udělit pouze se
souhlasem správního orgánu, který zákaz pobytu uložil. O žádosti rozhodne obecní úřad
bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů od zahájení řízení. Nejsou-li splněny
podmínky pro vydání povolení, vydá obecní úřad rozhodnutí, kterým žádost zamítne; jinak

povolení udělí; žadateli vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí potvrzení o povolení
k pobytu. Povolení, kterým je žadateli umožněn krátkodobý pobyt na území obce nebo její
části, v níž má zakázán pobyt, obsahuje vždy vymezení, v jaké době a za jakým účelem je
krátkodobý pobyt povolen. Při pobytu na území obce nebo její části, v níž má pachatel
zakázán pobyt, je povinen mít při sobě potvrzení podle tohoto ustanovení.
(4) Od výkonu zbytku zákazu pobytu lze po uplynutí poloviny doby výkonu této
sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další
výkon není potřebný.
(5) O uložení zákazu pobytu, místu a době jeho trvání, popřípadě o upuštění od jeho
výkonu, uvědomí správní orgán, který zákaz pobytu uložil, neprodleně Policii České
republiky a v případě občanů České republiky rovněž obecní úřad obce, na jejímž území má
pachatel trvalý pobyt.
________________
19)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.“.

4.

Dosavadní bod 3 nově zní:
„3. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a nelze za něj uložit zákaz
pobytu“.“.
5. Za dosavadní bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní:
„4. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a za přestupek podle odstavce 1
písm. a), b), c), e), f), g), h), ch), j) a k) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu“.“.
Ostatní body se přečíslují.
6.

Vkládá se nový bod 5, který zní:
„5. V § 46 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a za přestupek podle odstavce
2 lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu“.“.
Ostatní body se přečíslují.
7.

Vkládá se nový bod 6, který zní:
„6. V § 47 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a za přestupek podle odstavce
1 písm. b), c), d), f), g) a h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu“.“
Ostatní body se přečíslují.
.
8.

Vkládá se nový bod x, který zní:
„x. V § 49 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a za přestupek podle odstavce
1 písm. c) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu“.“.
Ostatní body se přečíslují.

9

Vkládá se nový bod xx, který zní:
„xx. V § 50 na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo zákaz pobytu“.“.
Ostatní body se přečíslují.

10.

Dosavadní bod 5 nově zní:
„ 9. V § 92 odstavci 1 se za slova „podle § 14 odst. 3“ vkládají slova „a zákazu pobytu
podle § 15a odst. 4“.

II. Vkládá se nová ČÁST DRUHÁ:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obecní policii
Čl. II
V § 11a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002
Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se za větu první vkládá věta „Dožádaný orgán poskytne dále
údaj o zákazu pobytu, místu a době jeho trvání.“.
Dosavadní části druhá a třetí se označují jako části čtvrtá a pátá.

III. K dosavadní ČÁSTI DRUHÉ:
Dosavadní část druhá nově zní (nově přeznačena jako část čtvrtá):
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna trestního zákoníku
Čl. IV
V § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) porušuje zákaz pobytu uložený podle jiného právního předpisu,“.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j).

Odůvodnění:
Ke změně zákona o přestupcích:
K čl. I bodu 1:
Upraven pouze legislativně-technicky.
K čl. I bodu 3 - § 15a:
1. Text novelizačního bodu upraven legislativně-technicky.
2. Taxativní výčet přestupků, který navrhovaný § 15a odst. 1 původně obsahoval, byl zrušen,
neboť s ohledem na stávající systematiku zákona o přestupcích je třeba možnost uložení
této sankce vložit ke každému z dotčených přestupků ve zvláštní části zákona
o přestupcích do odstavce pojednávajícího o ukládání sankcí. Jedná se o obdobný systém
jako v případě sankce zákazu činnosti. Na tuto změnu dále reagují novelizační body č. 5 –
10 čl. I pozměňovacího návrhu zákona.
3. Pozměňovacím návrhem se dále v § 15a odst. 1 stanoví kumulativní podmínky, které musí
být splněny k uložení sankce zákazu pobytu. Musí jít o úmyslné zavinění, jednání
pachatele musí spočívat ve významném narušení místních záležitostí veřejného pořádku
na území obce, pachatel už byl za obdobný přestupek, spáchaný na území stejné obce,
v posledním roce přede dnem spáchání přestupku postižen a uložení takové sankce je
nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného pořádku.
Pokud jde o okolnosti spáchání přestupku, je dána výslovná vazba na místo spáchání
přestupku, musí jít o území stejné obce, z čehož vyplývá, že by jej měl projednávat jeden
a ten samý místně příslušný správní orgán.
4. V § 15a odst. 3 se zpřesňuje udělení výjimky pro krátkodobý pobyt a upravuje se i
procesní stránka vydávání povolení správního orgánu. O povolení krátkodobého pobytu
na území obce, na kterém byl zakázán pobyt, bude rozhodovat obecní úřad obce, v níž má
přestupce trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zákona č. 326/1999 Sb., přičemž
povolení může vydat pouze se souhlasem správního orgánu, který zákaz pobytu uložil. Je
stanovena rovněž zkrácená lhůta pro vydání takového povolení. Zároveň je upraveno, že
místo písemného vyhotovení rozhodnutí se vydává potvrzení, jímž se bude dotyčná osoba
prokazovat při případné kontrole na území obce, v níž má pobyt zakázán.
5. V § 15a odst. 5 se stanovuje informační povinnost orgánu obce, který uložil zákaz pobytu,
vůči Policii České republiky a obecnímu úřadu obce, na jejímž území má osoba, které
byla tato sankce uložena, trvalý pobyt.
K čl. I bodu 4:
Upraven pouze legislativně-technicky.
K čl. I bodům 5 – 10:
Doplněné body souvisí s úpravou návětí § 15a odst. 1 původního návrhu.
Ke změně zákona o obecní policii:
Novelizace zákona o obecní policii umožní přístup obecní policie k údajům
o uloženém zákazu pobytu, místu a době jeho trvání. Obecní policie bude tedy na základě této
změny oprávněna údaje o zákazu pobytu využívat při šetření podezřelého z přestupku.
Novelizace zákona o Policii České republiky se nenavrhuje, neboť Policie České

republiky bude oprávněna využívat údaje o zákazu pobytu podle stávajícího § 66 odst. 2
zákona o Policii České republiky.
Ke změně trestního zákoníku:
Upraven pouze legislativně-technicky.

