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NAŘÍZENÍ ŘEDITELE 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

č. 4 / 2019 
 

ke stanovení působnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy ve věcech správního trestání        

vydané dne 23. ledna 2019, pod č. j. MHMP 133498/2019 

 

 

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vydává podle § 81 odst. 5 písm. d) zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), ve znění 

pozdějších předpisů, toto nařízení.  

 

 

ČÁST I. 

OBECNÁ ČÁST 

 

 

Článek 1. 

Působnost 

 

Toto nařízení stanoví působnost odborů Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen 

„Magistrát“) ve věcech přestupků. Uvedené pojmy v tomto nařízení, jako jsou např. 

zaměstnanec, vedoucí zaměstnanec, ředitel či jiná osoba, označují v textu jak muže, tak 

i ženu.  

 

 

Článek 2. 

Projednávání přestupků 

 

Všechny odbory Magistrátu zabezpečující výkon státní správy v přenesené působnosti 

projednávají přestupky podle: 

a) § 2 odst. 2 písm. a) až e), odst. 3 písm. a) až e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“), v rozsahu své působnosti, 

b) § 4 zákona o některých přestupcích, pokud nejsou uvedeny v Části II., v rozsahu 

své působnosti, 

c) § 9 odst. 1 a 2 zákona o některých přestupcích v rozsahu své působnosti podle 

obsahu podnikání (druhu činnosti), 

d) § 10 zákona o některých přestupcích v rozsahu své působnosti podle předmětu 

podnikání. 

 

Článek 3. 

Přestupky při kontrole výkonu samostatné a přenesené působnosti 

 Odbory Magistrátu, které provádějí kontrolu výkonu samostatné, popřípadě 

přenesené, působnosti svěřené orgánům městských částí hlavního města Prahy podle § 113 
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až 115 zákona o hlavním městě Praze, projednávají přestupky podle § 15 zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, související s takovou 

kontrolou. 

 

Článek 4. 

Přestupky při veřejnosprávních kontrolách 

 

Odbory Magistrátu, které provádějí veřejnosprávní kontrolu podle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, projednávají přestupky podle § 15 

kontrolního řádu související s takovou kontrolou. 

 

 

Článek 5. 

Přestupky při kontrole rozpočtových pravidel  

 

Odbory Magistrátu, které provádějí kontrolu dodržování zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o rozpočtových pravidlech“), projednávají přestupky podle § 22 odst. 2 až 7 a § 22a zákona 

o rozpočtových pravidlech. 

 

Článek 6. 

Souběh přestupků a věcná příslušnost 

 

(1) V případě souběhu více přestupků téhož pachatele je k jejich projednání ve 

společném řízení příslušný odbor Magistrátu, do jehož působnosti patří přestupek nejpřísněji 

postižitelný. 

 

(2) Nelze-li věcnou příslušnost určit podle odstavce 1, přestupek projedná odbor 

Magistrátu, který zahájil řízení, pokud se nedohodne s jiným věcně příslušným odborem 

Magistrátu jinak. 

 

(3) Nelze-li v odvolacím řízení určit věcnou příslušnost podle odstavce 1 nebo 2, 

přestupek projedná odbor Magistrátu, který je podle Části II. věcně příslušný k přezkoumání 

rozhodnutí orgánu městské části hlavního města Prahy, jenž ve věci rozhodoval. 

 

(4) Nelze-li určit věcnou příslušnost podle odstavců 1 až 3, přestupek projedná odbor 

Magistrátu, který určil ředitel Magistrátu na návrh odboru živnostenského 

a občanskosprávního Magistrátu. 

 

 

Článek 7.  

Přehled přestupků 

 

(1) Všechny odbory Magistrátu projednávající přestupky předkládají každoročně do 

stanoveného termínu určenému odboru řádně a ve vymezené formě přehled přestupků, 

obsahující údaje o jimi projednaných přestupcích za uplynulý kalendářní rok. 

 

(2) Určený odbor Magistrátu každoročně předkládá Ministerstvu vnitra nebo jinému 

příslušnému ústřednímu správnímu orgánu souhrnné či dílčí údaje o projednávaných 
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přestupcích městskými částmi a odbory Magistrátu za uplynulý kalendářní rok v souladu 

s jiným právním předpisem1). 

 

(3) Věcně příslušné odbory Magistrátu jsou též povinny vést evidenci počtu, druhu 

a výše správních trestů při řešení přestupků a předkládat souhrnné přehledy v elektronické 

podobě řediteli odboru kontrolních činností Magistrátu podle jiného předpisu2). 

 

 

Článek 8.  

Povinnost hlášení změn 

 

Všechny odbory Magistrátu jsou povinny bez zbytečného odkladu informovat odbor 

živnostenský a občanskosprávní Magistrátu o změnách v právních předpisech v oblasti 

správního trestání, které budou mít vliv na výkon státní správy, resp. samosprávné činnosti 

v oblasti předmětu jejich činnosti. 

 

 

ČÁST II. 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

Článek 9. 

Působnost jednotlivých odborů Magistrátu ve věcech přestupků  

 

(1) Odbor bezpečnosti Magistrátu projednává přestupky podle: 

a) § 25a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění 

zákona č. 183/2017 Sb., 

b) § 44c zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

c) § 101 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona 

č. 183/2017 Sb. (dále jen „zákon o Policii České republiky“), 

d) § 64, 65 a 67 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, 

e) § 18 zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších předpisů, 

f) § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České 

republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

g) § 35 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve 

znění zákona č. 47/2016 Sb., 

h) § 25 odst. 1 a § 25a odst. 1 písm. a), b) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských 

opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č. 76/2012 Sb., 

i) § 34 a § 34a odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

j) § 51 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 

                                                 

 
1) § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
2) Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č.  31/2010 k organizaci sledování procesu přestupkového 

(správního) řízení prováděného zaměstnanci hlavního města Prahy zařazenými do Magistrátu hlavního města 

Prahy 
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Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 

havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 

k) § 28 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

l) § 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů 

a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o Generální inspekci bezpečnostních 

sborů“), ve znění pozdějších předpisů. 

 

(2) Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu projednává přestupky podle: 

a) § 2 odst. 1 zákona o některých přestupcích, 

b) § 24 odst. 7 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů, 

c) § 4 zákona o některých přestupcích spáchané porušením: 

1. obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění 

pozdějších předpisů (pouze v rozsahu poplatku), 

2. obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, 

3. obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, 

ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2015 Sb. hl. m. Prahy, 

4. obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací 

kapacity, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2012 Sb. hl. m. Prahy, 

5. obecně závazné vyhlášky č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů, 

6. obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek 

za komunální odpad, 

7. obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na 

kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení 

jejich propagace, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy. 

d) § 16 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších přepisů, s výjimkou oblasti 

taxislužby, 

e) § 246, 247, 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

f) § 25, 25a zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

(3) Odbor dopravních agend Magistrátu projednává přestupky podle: 

a) § 5 odst. 1 písm. f) a g) (v rozsahu své působnosti) a § 5 odst. 2 písm. b) a c)  

(v rozsahu své působnosti) zákona o některých přestupcích,  

b) § 178 a 180 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti speciálního stavebního úřadu 

pro stavbu dráhy speciální, tramvajové a lanové a stavby na těchto drahách, ve věcech 

pozemních komunikací, ve věcech světelných signalizačních zařízení a nosných 

konstrukcí pro dopravní informační systémy, 

c) § 50 a 51 až 52a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o dráhách“), v rozsahu své působnosti, 

d) § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

e) § 16 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla“), 
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f) § 34e a 34f zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

g) § 16 a 17 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

(pouze v oblasti taxislužby), 

h) § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i) § 27a (ve vztahu k označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní 

policie) a § 28 odst. 3 písm. b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“). 

 

(4) Odbor dopravně správních činností Magistrátu projednává přestupky podle:  

a) § 16 zákona o pojištění odpovědnosti z  provozu vozidla, 

b) § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů, 

c) § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů, 

d) § 101 odst. 1 písm. b), § 101 odst. 2 písm. b) zákona o Policii České republiky, 

e) § 58 odst. 1 písm. a) zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

 

(5) Odbor bytového fondu Magistrátu projednává přestupky podle: 

a) § 5 odst. 1 písm. d) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích, spáchané 

v domech, bytech a nebytových prostorách, 

b) § 14 zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních 

rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(6) Odbor kontrolních činností Magistrátu projednává přestupky podle: 

§ 14 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(7) Odbor ochrany prostředí Magistrátu projednává přestupky podle: 

a) § 5 odst. 1 písm. f) a g) a § 5 odst. 2 písm. b) a c) zákona o některých 

přestupcích, 

b) § 79b odst. 1 písm. a) a § 79f odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

c) § 20 a 20a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů, 

d) § 63 a 64 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

e) § 20 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 

pozdějších předpisů,  

f) § 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů,  

g) § 27 a 27a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, 

h) § 53 a 54 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,   
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i) § 33a odst. 1 písm. b) a c) a § 33a odst. 2 písm. b) a c) zákona o hlavním městě 

Praze, 

j) § 66 odst. 1, 2, 5 a 6 a § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

k) § 116 až 125k zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

l) § 32 a 33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 

znění pozdějších předpisů, 

m) § 37 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 

o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 

n) § 34 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 

lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného 

k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění 

pozdějších předpisů, 

o) § 30 a 31 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 

rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 

zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, 

p) § 23 a 25 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů, 

q) § 12 odst. 1 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 

trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 

r) § 4 zákona o některých přestupcích spáchané porušením:  

1. obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích 

a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), 

2. obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním 

odpadem (vyhláška o odpadech), ve znění vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy, 

3. vyhlášky č. 12/1964 Sb. NVP, vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká 

Šárka“, 

4. vyhlášky č. 5/1968 Sb. NVP, o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze 

a jejich ochranných pásem, ve znění nařízení č. 5/2010 Sb. hl. m. Prahy, 

5. vyhlášky č. 1/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě 

Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les, Šance, Cholupická bažantnice, 

U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech; ve znění pozdějších předpisů, 

6. vyhlášky č. 3/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě 

Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka-Červený lom, U Nového mlýna, 

Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi a jejich ochranných 

pásmech, 

7. vyhlášky č. 4/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě 

Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvarie v Motole, Baba, Dolní Šárka, 

Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnická 

údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech, ve znění nařízení č. 17/2002 Sb. hl. m. 

Prahy, 

8. vyhlášky č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
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9.  obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

10. vyhlášky č. 22/1994 Sb. hl. m. Prahy, o nařízení mimořádných veterinárních opatření 

k ochraně chovů hospodářských zvířat před zavlečením velmi nebezpečných nákaz, 

11. obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, 

12. nařízení č. 10/2009 Sb. hl. m. Prahy, o vyhlášení přírodní památky Prameniště 

Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, 

13. nařízení č. 18/2009 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při 

rekonstrukcích budov, 

14. nařízení č. 3/2013 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní rezervace Klánovický les 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, 

15. nařízení č. 13/2013 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Petřín včetně 

ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, 

16. nařízení č. 14/2013 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní rezervace Šance včetně 

ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, 

17. nařízení č. 16/2013 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Milíčovský les 

a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, 

18. nařízení č. 1/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Xaverovský háj 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, 

19. nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního 

města Prahy, 

20. nařízení č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Komořanské 

a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných 

podmínek, ve znění nařízení č. 6/2017 Sb. hl. m. Prahy, 

21. nařízení č. 17/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Skály v zoologické 

zahradě včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, 

22. nařízení č. 11/2017 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Dvorecké straně 

včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

23. nařízení č. 15/2018 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní rezervace Chuchelské háje 

včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.  

 

(8) Odbor památkové péče Magistrátu projednává přestupky podle: 

§ 35 a 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

(9) Odbor stavebního řádu Magistrátu projednává přestupky podle: 

§ 178, 179 a 180 až 183 stavebního zákona. 

 

(10) Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu projednává přestupky podle: 

a) § 93m zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  

b) § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 

(11) Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu projednává přestupky podle: 

a) § 36a zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 

b) § 106, § 107 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

c) § 108 odst. 1 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, 
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d) § 41 odst. 1 písm. e) a § 41 odst. 2 písm. j) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 

místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

e) § 35 a § 36 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek, ve znění ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 

f) § 114 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 

g) § 36 až 40 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

h) § 29 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů 

a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

i) § 11 zákona o některých přestupcích. 

 

(12) Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu projednává 

přestupky podle: 

§ 26, 27 odst. 1, § 27 odst. 2 písm. b), d) až m), § 27 odst. 4 písm. a), c) až g), § 27 odst. 5 až 

9  a § 28 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů     

 

(13) Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu projednává přestupky podle: 

a) § 2 (s výjimkou přestupků spáchaných v souvislosti se silničním provozem, přestupků 

podle čl. 2 písm. a) tohoto nařízení a přestupků podle § 2 odst. 1 zákona o některých 

přestupcích), 3, 6, 7, 8 zákona o některých přestupcích, 

b) § 5 odst. 1 písm. a) až d) (s výjimkou domů, bytů a nebytových prostor) e), h), i) a j), § 5 

odst. 2 písm. a) (s výjimkou domů, bytů a nebytových prostor), d) a e) zákona o některých 

přestupcích, 

c) § 4 zákona o některých přestupcích spáchané porušením:  

1. obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání pyrotechnických výrobků 

v hlavním městě Praze, 

2. obecně závazné vyhlášky č. 21/2004 Sb. hl. m. Prahy, o znaku a vlajce hlavního města 

Prahy a jejich užívání, 

3. obecně závazné vyhlášky č. 11/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví zákaz nabízení 

erotických vystoupení nebo erotických služeb, 

4. nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

5. obecně závazné vyhlášky č. 20/2007 Sb. hl. m. Prahy, na ochranu veřejného pořádku 

v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních služeb na veřejných prostranstvích, 

6. obecně závazné vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání 

alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů, 

7. obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční 

umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech, 

d) § 13 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 

Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

e) § 40a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů,  

f) § 79a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 
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g) § 33a odst. 1 písm. a), § 33a odst. 2 písm. a) a § 33a odst. 3 zákona o hlavním městě Praze, 

h) § 8, § 8a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

i) § 14 a § 14a zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších 

předpisů,  

j) § 16g odst. 1 písm. e), §16h zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., 

k) § 37c zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 

o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, 

l) § 17d zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, 

m) § 64, § 65 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., 

n) § 62, § 63 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., 

o) § 16a odst. 1 písm. a) až n) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 

pozdějších předpisů, 

p) § 34a odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění 

pozdějších předpisů, 

q) § 5 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

r) § 61, 62 a 63 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

s) § 76, 76a a 76d zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 

ve znění pozdějších předpisů, 

t) § 24 a § 24a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

u) § 135 a 135e zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 

v) § 5 odst. 1 písm. a) a b) a § 5a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů, 

w) § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 

písm. a), § 64 odst. 1 písm. a), § 66 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, 

ve znění pozdějších předpisů,  

x) § 105a a 105b zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů,   

y) § 62 odst. 1 a § 63 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky  

a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákona 

č. 322/2016 Sb., 

z) § 23 odst. 1 a § 24 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(14) Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu dále projednává přestupky podle: 

a) § 2 zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících 

transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., 

b) § 52 odst. 6 zákona o dráhách (dopustí-li se deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo 

cestovní agentury), 

c) § 93c odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  

a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dopustí-li se deliktu 

provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury), 

d) § 55 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie  

a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, 

e) § 5 zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

f) § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

g) § 27a a § 28 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. a) zákona o obecní policii (mimo skutkové podstaty 

týkající se označení motorových vozidel a jiných dopravních prostředků obecní policie), 

h) § 27 odst. 2 písm. a) a c), § 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i) § 10b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, 

j)§ 10d zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých 

funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky 

a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

k) § 57 a § 58 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

l) § 55 odst. 1, 2, 3 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

m) § 63 odst. 1 zákona č. 186/2013, zákona o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů, 

n) § 13 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o) § 56 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

p) § 101 odst. 1 písm. c) a d) a § 101 odst. 2 písm. a) zákon o Policii České republiky,  

q) § 58 odst. 1 písm. c) a d) zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

 

 

Část III. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 10. 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušují se: 

 

1. Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 7/2011 ke stanovení působnosti 

odborů Magistrátu hlavního města Prahy ve věcech správního trestání a § 5 občanského 

zákoníku. 

 

2. Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 29/2011, kterým se mění nařízení 

ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 1/2011 k úkolům odborů Magistrátu hlavního 

města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu 

státní správy v přenesené působnosti a nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy 

č. 7/2011 ke stanovení působnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy ve věcech 

správního trestání a § 5 občanského zákoníku. 
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Článek 11. 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. ledna 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická 

v. r. 

pověřena řízení Magistrátu hlavního města Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ODPOVÍDÁ: vedoucí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy 

URČENO:  odborům a zvláštním organizačním jednotkám Magistrátu hlavního města Prahy  

 ZPRACOVATEL: odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy 
 


