
oznámení o zahájení 
řízení

příkaz příkaz na místě rozhodnutí příkaz příkaz na místě

16 1 d v aktuálním znění 1 1 200 000 2 2 1

16 1 g v aktuálním znění 2 1 2 20 000 1 1

oznámení o zahájení 
řízení

příkaz příkaz na místě rozhodnutí příkaz příkaz na místě

51 4 h v aktuálním znění 1 1 1 5 000 1 1

51 6 b v aktuálním znění 1 1 1 1 5 000

51 9 a v aktuálním znění 1 1

odvolání vyřízeno 
v rámci autoremedury

rozhodnutí změněno
rozhodnutí zrušeno 

a věc vrácena 
k novému projednání

rozhodnutí zrušeno 
a řízení zastaveno

počet propadnutí věci 
nebo náhradní 

hodnoty

počet zveřejnění 
rozhodnutí 

o přestupku

počet omezujících 
opatření

počet zabrání věci 
nebo náhradní 

hodnoty

počet podaných 
odvolání

odvolání zamítnuto 
a napadené 

rozhodnutí potvrzeno

počet pravomocných 
rozhodnutí, kterými 

byla mimořádně 
snížena výměra 

pokuty

počet napomenutí počet  pokut
celková výměra 

pokut (v Kč)
počet zákazů činnosti

celková délka 
uložených zákazů 
činnosti (v letech)

počet odložených 
věcí

počet zahájených řízení o přestupku
počet pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze 

spáchání přestupku

počet zastavených 
řízení 

počet rozhodnutí 
o schválení dohody 

o narovnání

počet pravomocných 
rozhodnutí, kterými 
bylo upuštěno od 
uložení správního 

trestu 

rozhodnutí zrušeno 
a věc vrácena 

k novému projednání

rozhodnutí zrušeno 
a řízení zastaveno

PŘEHLED PŘESTUPKŮ ZA ROK 2020

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Údaje ve vztahu k tomuto zákonu vyplňuje:
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

§ odst. písm. bod
ve znění zákona 

č. …/… Sb.

počet podnětů 
k zahájení řízení 

o přestupku

počet omezujících 
opatření

počet zabrání věci 
nebo náhradní 

hodnoty

počet podaných 
odvolání

odvolání zamítnuto 
a napadené 

rozhodnutí potvrzeno

odvolání vyřízeno 
v rámci autoremedury

rozhodnutí změněnopočet  pokut
celková výměra 

pokut (v Kč)
počet zákazů činnosti

celková délka 
uložených zákazů 
činnosti (v letech)

počet propadnutí věci 
nebo náhradní 

hodnoty

počet zveřejnění 
rozhodnutí 

o přestupku

počet pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze 
spáchání přestupku

počet zastavených 
řízení 

počet rozhodnutí 
o schválení dohody 

o narovnání

počet pravomocných 
rozhodnutí, kterými 
bylo upuštěno od 
uložení správního 

trestu 

počet pravomocných 
rozhodnutí, kterými 

byla mimořádně 
snížena výměra 

pokuty

počet napomenutí

PŘEHLED PŘESTUPKŮ ZA ROK 2020

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Údaje ve vztahu k tomuto zákonu vyplňuje:
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

§ odst. písm. bod
ve znění zákona 

č. …/… Sb.

počet podnětů 
k zahájení řízení 

o přestupku

počet odložených 
věcí

počet zahájených řízení o přestupku


