Jak může být přestupek vyřešen?
Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za
přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný
správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.
Blokové řízení (zkrácené řízení o přestupku)
Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn,
nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení blokové
pokuty se nelze odvolat. Pokuty v blokovém řízení jsou oprávněny ukládat a vybírat správní
orgány, v jejichž působnosti je projednávání přestupků, osoby jimi pověřené a dále orgány
určené zákonem o přestupcích nebo jiným zákonem. V blokovém řízení nelze projednat
přestupky, které lze projednat jen na návrh.
V blokovém řízení lze uložit pokutu do 1.000 Kč, pokud zákon o přestupcích nebo jiný
zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší. V blokovém řízení nelze uložit
mladistvému pokutu vyšší než 500 Kč; pokutu až do výše 1.000 Kč lze uložit mladistvému,
pokud zákon o přestupcích nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit blokovou
pokutu vyšší než 1.000 Kč. Ta může být zaplacena na místě v hotovosti a přestupci je vydán
pokutový bloky (díl „B“) v nominální hodnotě odpovídající výši uložené a zaplacené pokuty.

VZOR
Blok na pokutu na místě zaplacenou

Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na
místě nezaplacenou společně s poštovní poukázkou s předepsanou výší pokuty. Převzetí
tohoto bloku přestupce potvrdí podpisem. Tuto pokutu lze uhradit do 15-ti dnů kterémukoli
strážníkovi Městské policii Přeštice nebo prostřednictvím České pošty či převodem z účtu.
Pokud není pokuta na místě nezaplacená uhrazena v uvedeném termínu, je předána
finančnímu odboru a poté příslušnému exekutorovi k vymáhání.

VZOR
Blok na pokutu na místě nezaplacenou

Postoupení k projednání správnímu orgánu
Odbor správní a dopravní MěÚ Přeštice zahájí správní řízení na základě písemného
oznámení strážníka městské policie, jestliže:
- přestupce nesouhlasí se spácháním přestupku, odmítá jej vyřešit na místě, popřípadě odmítá
uložení blokové pokuty,
- výši pokuty, kterou je možno za daný přestupek uložit v blokovém řízení, strážník
nepovažuje vzhledem k okolnostem spáchání přestupku za dostačující,
- přestupek není možno z jiných důvodů vyřešit na místě (např. strážník je svědkem
protiprávního jednání avšak není mu v danou chvíli známa totožnost pachatele)
- strážník není oprávněn řešit přestupek v blokovém řízení (strážník je oprávněn řešit v
blokovém řízení pouze přestupky uvedené v § 86 písm. d) bod 1.-4. zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, podezření ze spáchání ostatních přestupků nebo jiného správního deliktu je
strážník povinen oznámit příslušnému orgánu).
V takovém případě strážník na místě vyplní příslušný tiskopis Oznámení o přestupku
(jméno a příjmení pachatele, datum jeho narození a místo trvalého pobytu, dále datum, čas a
místo spáchání přestupku a stručně popíše skutkovou podstatu, čili zaznamená protiprávní
jednání). Osoba podezřelá ze spáchání přestupku má možnost se k celé záležitosti vyjádřit
písemně na druhou stranu tiskopisu, v žádném případě se však nejedná o povinnost. O tomto
úkonu není osobě podezřelé ze spáchání přestupku předáván na místě žádný záznam.
Vyplněný tiskopis Oznámení o přestupku je spolu se všemi souvisejícími materiály a
podklady (úřední záznamy, fotodokumentace, mapa místa apod.) postoupen jako spisový
materiál místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, který následně zahájí řízení o
přestupku.

____________________
razítko služebny
Č. j.:
V ………………….. dne ……………………

Oznámení přestupku
Podle § 10 odst. 2,3 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji podezření, že byl spáchán přestupek :
Podezřelý:
Jméno: …………………….. Příjmení: …………………………….. Narozen/a-RČ: …………………..
bytem: …………………………………………………………………………………………………………
Motorové vozidlo (druh, barva a RZ) : …………………………………………………………………..….
dopustil/a se jednání, které má znaky přestupku (kdy, kde, co, jak, proč) :
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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Vysvětlení a podpis občana, který je podezřelý z přestupku :
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….
podpis občana
Svědci :
1) …………………………………… bytem …………………………………………………………………
2) …………………………………… bytem …………………………………………………………………
Zasílá se k vyřízení :
……………………………..
……………………………..
(adresa správního orgánu)
Přílohy – seznam dokumentace:

Zpracoval strážník (jméno, příjmení a podpis) :
Schválil (nadřízený - jméno, příjmení, funkční zař. a podpis) :

Strana 2

