MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
PODÁNÍ NÁVRHU NA PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU
PODLE § 68 ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH

V

dne

Navrhovatel(ka): jméno a příjmení:
datum narození:
trvalé bydliště:

Výše uvedený(á) navrhovatel(ka) podává dne
návrh podle § 68 zákona č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů na projednání přestupku podle §
přestupkového
zákona.
Jako podezřelého(ou) navrhovatel(ka) uvádí
pana(í):
datum narození:
trvale bytem:
který(á) se měl(a) dopustit výše uvedeného přestupku tím, že:
dne
(popis skutku)

v

hodin

Jako svědky navrhovatel(ka) uvádí :

Pan(í)
byl(a)a správním orgánem poučen(a) jako osoba, která má
v zahájeném řízení postavení „navrhovatele“ podle § 68 přestupkového zákona:
§ 68 odst. 1
Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a přestupky podle § 50 spáchané mezi blízkými osobami,
jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího
zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen „navrhovatel“).
§ 68 odst. 2
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.
§ 68 odst. 3
Vyjde-li v řízení o přestupku podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) nebo přestupku podle § 50 zahájeném na
návrh najevo, že skutek nebyl spáchán mezi osobami blízkými, pokračuje se v řízení z úřední
povinnosti.
§ 68 odst. 4
Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel;
jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen
tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.
§ 76 odst. 1, písm. j)
Správní orgán řízení o přestupku zastaví, pokud navrhovatel vezme svůj návrh na zahájení řízení zpět
nebo se, ač řádně a včas předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého
důvodu nedostaví.
§ 79 odst. 1
Navrhovateli, bylo-li řízení na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) a j), se uloží
povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí
paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo vnitra ČR v dohodě s Ministerstvem financí ČR
zvláštním právním předpisem. V současné době je výše nákladů řízení stanovena vyhláškou
Ministerstva vnitra ČR č.213/1996 Sb. v paušální výši 1.000,- Kč.

Poučení jsem porozuměl(a) a návrh na projednávání přestupku podle § 68 podávám .

_________________________
podpis navrhovatele(ky)

