
POUČENÍ PRO MLADISTVÉ - PŘESTUPKY  

 
1. Co je přestupek? 

Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a 
vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. 
Za přestupek odpovídá fyzická osoba, která ho spáchala po dovršení patnáctého roku věku. Ten, kdo 
v době spáchání přestupku dovršil patnáctý rok věku a nepřekročil osmnáctý rok svého věku, je pro 
účely zákona „mladistvý“.  

 

2. Kdo o přestupku rozhoduje? 

O přestupku rozhoduje ve správním řízení příslušný správní orgán obecního úřadu. 

3. Jaké tresty se za přestupek mladistvým ukládají?  

Správní tresty: 

a) napomenutí, 

b) pokuty, 
Horní sankce pokuty se snižuje na polovinu (oproti plnoletým pachatelům), přičemž však nesmí 
přesahovat částku Kč 5000,--. 
Vzhledem k okolnostem případu lze pokutu mimořádně snížit. 

c) zákaz činnosti (např. řízení automobilu), 
Zákaz činnosti lze uložit jen na dobu do 1 roku, přičemž výkon tohoto trestu nesmí bránit přípravě 
mladistvého na jeho povolání. 
 
d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, 

e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku. 

Ochranná opatření: 

a) omezující opatření,  

(např. zákaz navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a 
jiné společenské akce; povinnost zdržet se styku s určitou osobou nebo vymezeným okruhem osob; 
povinnost podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování) 

 
b) zabrání věci nebo náhradní hodnoty. 

 
Pokud byl mladistvý uznán vinným, ukládají se mu k trestu i náklady řízení v paušální částce Kč 1000,--. 
Tyto náklady lze v případech zvláštního zřetele snížit.  

Při ukládání správního trestu mladistvému se přihlíží k jeho osobnosti včetně jeho věku a rozumové a 
mravní vyspělosti, jakož i k jeho osobním poměrům tak, aby jeho další vývoj byl co nejméně ohrožen.  

4. Lze upustit od uložení správního trestu za přestupek mladistvého? 

Ano, ale jen za určitých podmínek, např. u přestupku, kterým nebyla způsobena škoda nebo když 
samotné projednání postačí k nápravě pachatele. Zákon rovněž umožňuje upustit od uložení trestu 
mladistvému, jestliže lze důvodně očekávat, že uložení omezujícího opatření zajistí jeho nápravu lépe 
než správní trest.  
Přihlíží se zejména k povaze přestupku a dosavadnímu způsobu života mladistvého. 

Rovněž lze mladistvému od uložení trestu upustit podmíněně. 



 

5. Řízení o přestupku mladistvého  

Mladistvý obviněný má právo nevypovídat. 
 

Zákonný zástupce, opatrovník mladistvého a orgán sociálně právní ochrany dětí má právo: 
- na vyrozumění o zahájení řízení, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, 
- na poskytnutí informací o řízení potřebných k hájení práv a oprávněných zájmů mladistvého 

obviněného,  
- vyjádřit v řízení své stanovisko, nahlížet do spisu, 
- účastnit se ústního jednání, být přítomen při všech úkonech v řízení, klást otázky, 
- vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, 
- na oznámení rozhodnutí,  
- podat odvolání ve prospěch mladistvého obviněného proti rozhodnutí o přestupku nebo proti 

rozhodnutí o schválení dohody o narovnání,  
- podat žádost o obnovu řízení nebo o vydání nového rozhodnutí. 

 
Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného má právo zvolit obviněnému mladistvému 
zmocněnce. 

Jestliže je dán důvod, pro který zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže obviněného zastupovat 
zejména pro možný střet zájmů nebo je obava, že nebude řádně hájit zájmy mladistvého, rozhodne 
správní orgán usnesením, že procesní práva bude vykonávat pouze orgán sociálně právní ochrany dětí. 

Upozornění 
K ústnímu jednání předvolá účastníky řízení správní orgán. Ústní jednání lze konat bez přítomnosti 
obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez vlastní 
přítomnosti nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného 
důvodu. 

 
6. Kdo se může odvolat proti rozhodnutí o přestupku mladistvého? 

Proti rozhodnutí o přestupku, kterým byla vyslovena vina, se může odvolat: 

a) obviněný v plném rozsahu, 

b) poškozený pouze proti výroku o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného 
obohacení a výroku o nákladech spojených s uplatněním nároku na náhradu škody nebo nároku na 
vydání bezdůvodného obohacení, nebo, 

c) zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí ve 
prospěch mladistvého obviněného pouze proti výroku o vině, o správním trestu, o ochranném opatření a 
o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení. 

7. Může být mladistvému uložena bloková pokuta? 
 
Mladistvého si pozve správní orgán k podání vysvětlení, což je úkon před zahájením řízení, tj. mladistvý 
je prozatím v pozici podezřelého. Jestliže se mladistvý k přestupkovému jednání přizná a souhlasí s 
uložením blokové pokuty příkazem na místě, může mu správní orgán uložit BLOKOVOU pokutu, protože 
mladistvý ještě není obviněným (tím se stává, až po zahájení řízení).  

 
Pozn. Toto poučení se netýká mladistvých, kteří jsou podnikající fyzickou osobou. 
 

Pro potřeby MmÚ, OSV – oddělení sociální prevence, 2019 
Zdroje a více informací: 
Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dostupný na www.mvcr.cz)  
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 


