
Komentář : 
Podle ustanovení § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se 
přestupky podle ustanovení  § 49 odst.  1 písm. b)  a c) a  přestupky podle §  50 spáchané  
mezi blízkými  osobami, jakož  i přestupky  podle §  49 odst.  1  písm.  a)  projednávají  jen  na 
návrh postižené osoby, jejího  zákonného zástupce  nebo opatrovníka.  U přestupku, který lze 
projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu  nejpozději  do  tří  
měsíců  ode  dne, kdy se navrhovatel dozvěděl  o  přestupku  nebo  o  postoupení  věci  
orgánem činným v trestním řízení.  V návrhu musí být  uvedeno, kdo je postiženou osobou, 
koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek 
spáchán.



Vzor : 
 

Návrh na zahájení řízení o tzv. návrhovém přestupku 
 

Č.j. PK:  
 
Podle ustanovení § 68 zákona o přestupcích podávám návrh na projednání přestupku 

v přestupkové věci pana/paní/ ....................................................................................................., 

nar. ....................................................., bytem ............................................................................., 

který/á/ se měl/a/ dopustit přestupku dle ustanovení § ................................................................ 

zákona o přestupcích tím, že : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Beru na vědomí skutečnost, která vyplývá z ustanovení § 79 odst. 1 zákona o přestupcích, že 
v případě zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 odst. 1 písm. a), b), c),  j),  
tj. že : 
 

- skutek se nestal nebo není přestupkem, 
- skutek nespáchal obviněný z přestupku, 
- spáchání skutku nebylo obviněnému z přestupku prokázáno, 
- jako navrhovatel/ka/ bych vzal/a/ svůj návrh na zahájení řízení zpět, nebo 
- ač řádně a včas obeslán/a/ bych se k řízení nedostavil/a/, 
 

mi bude jako navrhovateli uložena povinnost náhrady  n á k l a d ů   ř í z e n í  stanovených 
paušální částkou 1000,-- Kč dle vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka 
nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

Datum ..................................................        
 
 
Jméno a adresa ............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. 

    vlastnoruční podpis                                                                     



                                                                                                                                  


