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I. Úvod: 
 

Návrh zákona vychází z převážné části z tezí přijatých ve věcném záměru 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon o přestupcích), který byl 
schválen usnesením vlády ze dne 3. dubna 2013 č. 229 a rovněž projednán Komisí 
RIA v r. 2013. Předmětem návrhu zákona je vymezení podmínek odpovědnosti 
adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob 
v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní 
odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky 
veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním 
orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti. Soustředěním podmínek 
správněprávní odpovědnosti do jednoho zákona se zjednoduší a zkvalitní aplikační 
praxe nejen pro adresáty veřejné správy, ale též pro příslušné správní orgány. 

 

Základem správněprávní odpovědnosti se má stát jednotný pojem přestupek, 
který nahradí pojem správní delikt. Fyzická osoba bude v souladu se stávajícím 
stavem odpovídat za přestupek na základě svého zaviněného jednání, právnická 
a podnikající fyzická osoba též v souladu se stávajícím stavem bez ohledu 
na zavinění s možností se odpovědnosti při prokázání zákonem stanovených důvodů 
zprostit. 
 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Předkládaný návrh má na základě legislativního plánu práce vlády udělenu výjimku 
ze zpracování RIA. Komise RIA se již v roce 2013 zabývala věcným záměrem tohoto 
návrhu zákona, ke kterému RIA zpracována byla. Komise RIA uplatnila řadu 



připomínek a výhrad, které do značné míry zapracovány ještě před projednáním 
v samotné LRV. 
Předložená doplněná důvodová zpráva byla v mnoha směrech dopracována 
v souladu se závěry jednání na komisi RIA dne 13.3. 2015 a písemného stanoviska 
z tohoto jednání. 
 
III. Závěr: 
 
Materiál Komise RIA doporučujepo dopracování předloženém dne 31. března 
2015, zejména pak v oblasti oslovení správních orgánů, které vedou řízení 
o přestupku nebo správním deliktu právnických a podnikajících fyzických osob, 
vypracování modelové situace dopadů na stát a dále i z pohledu doplnění 
nezbytných náležitostí materiálu,doplněnoudůvodovou zprávus chv álit. 
 
Vypracoval: JUDr. Petr Solský 
 
       Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc. 
        předseda komise 
 


	/
	V Praze dne 2. dubna 2015
	Stanovisko


