
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
25. Rady města

konané dne 18.5.2020

Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy s obcemi I.

Město Nové Město na Moravě (dále jen "město") vykonává na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s 
obcemi I. náležejícími do jeho správního obvodu přenesenou působností svěřenou orgánům těchto obcí 
zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem ke skutečnosti, že platnost těchto smluv uzavřených v roce 2016 skončí dne 31.12.2020, a jelikož ze 
strany obcí je dlouhodobě zájem o zajišťování této přestupkové agendy tímto způsobem ze strany města, je 
Radě města Nové Město na Moravě předkládán návrh na uzavření nových veřejnoprávních smluv.
Je navrhováno uzavřít smlouvy na dobu určitou, a to do 31.12.2023, s tím, že je navrhováno zvýšení výše 
smluvní úplaty (příspěvku), který příslušná obec I. hradí městu za každý oznámený přestupek, přičemž výši 
tohoto je navrhováno zvýšit ze současných 1.650 Kč na 2.200 Kč. Jednotlivé podepsané smlouvy podléhají 
schválení ze strany KrÚ Vysočina.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv upravujících výkon přestupkové agendy podle zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
mezi městem Nové Město na Moravě a obcemi I. ve správním obvodu ORP Nové Město na Moravě 
uvedenými v příloze č. 2 tohoto materiálu.
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Již od roku 2004 jsou pravidelně mezi městem a obcemi I. náležejícími do jeho správního obvodu 
uzavírány veřejnoprávní smlouvy, na jejichž základě město, resp. jeho orgány, vykonávají 
přenesenou působnost svěřenou orgánům těchto obcí dříve zákonem č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2017 zákonem č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tedy přestupkovou 
agendu. Počet přestupků z obcí I. se pohybuje mezi 9-35% z celkového počtu projednávaných 
přestupků (údaj za roky 2017 až 2019).
Smlouvy jsou navrhovány na dobu určitou - 3 roky, přičemž za výkon přenesené 
působnosti jsou obce povinny platit městu příspěvek.
Poslední smlouvy s obcemi byly uzavřeny v roce 2016, s platností do 31.12.2020, a výše 
příspěvku činila 1.650 Kč za každý oznámený přestupek. Výnos z pokut uložených při plnění 
smluv, uložené náklady řízení a správní poplatky vybírané orgány města jsou příjmem 
města.
Město má za těchto podmínek v současnosti uzavřené smlouvy s 27 obcemi náležejícími do jeho 
správního obvodu, samy nebo s pomocí externistů si přestupkovou agendu vyřizují pouze obce 
Křižánky a Mirošov. I tyto obce jsou ale zahrnuty v příloze pro případ, pokud by se nově rozhodly 
a měly zájem o projednávání přestupků ze strany města.
Jak je již uvedeno výše, platnost současných smluv skončí 31.12.2020. V případě, že má město i 
nadále vykonávat přestupkovou agendu pro obce, je třeba uzavřít nové veřejnoprávní smlouvy. 
Návrh nové smlouvy je uveden v příloze č. 1, přičemž základní principy zůstávají zachovány. V 
příloze č. 2 je pak seznam obcí, s nimiž je navrhováno smlouvy uzavřít.
Na základě dobré praxe z předchozích let je navrhováno hradit příspěvek za každý oznámený 
přestupek. Frekvence placení zůstává nezměněna. I nadále tak budou příspěvky hrazeny 
pololetně, zpětně za předchozí kalendářní pololetí, na základě faktury vystavené po skončení 
tohoto kalendářního pololetí, která bude obsahovat počet a č.j. přestupků, které byly městu 
(správnímu orgánu) doručeny v příslušném kalendářním pololetí.
Oproti dosavadnímu stavu je navrhováno zvýšení výše příspěvku z částky 1.650 Kč na 
2.200 Kč. Ve zvýšení příspěvku je zohledněno zvyšování nákladů na výkon agendy (jen 
zvyšování platových tarifů ve veřejné sféře činilo v období 2017-2020 více než 20%) a rovněž 
došlo v souvislosti s účinností od 1.1.2017 nového zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky, v platném znění, k výraznému zvýšení formální náročnosti projednávání přestupků. 
Dále průběžně dochází i ke zvyšování dalších provozních výdajů, které město má s výkonem 
přestupkové agendy, resp. s projednáváním přestupků a vedeních přestupkového řízení (zejm. 
nárůst nákladů na poštovní služby od r. 2020, nárůst cestovních náhrad, nákladů na 
školení apod.). Navrhované zvýšení příspěvku zohledňuje i skutečnost, že výkon přestupkové 
agendy nezahrnuje pouze samotné projednávání přestupků, ale zahrnuje a souvisí s ním i 
zpracování tzv. zpráv o pověsti pro soudy, státní zastupitelství, Policii ČR pro účely trestních 
řízení, rozhodnutí, že se odsouzený osvědčil ve zkušební době, o zahlazení odsouzení, o získání 
zbrojního průkazu, apod., a pro další orgány, Policii ČR při přijímání nových policistů, BIS, 
zdravotní pojišťovny apod. Pro informaci příspěvky v okolí - Jihlava 2.000 Kč/přestupek, Havl. 
Brod 4.000 Kč/přestupek, Žďár n. S. 2.500 Kč/přestupek, Bystřice n. P. 1.700 Kč/přestupek, vždy 
v závislosti i na období, kdy byly smlouvy uzavřeny. 
Výše příspěvků za projednané přestupky z veřejnoprávních smluv, které město obdrželo od 
jednotlivých obcí do svého příjmu činila v minulosti za roky 2017 - 66.000 Kč (40 přestupků), 
2018 - 16.500 Kč (10 přestupků), 2019  - 75.900 Kč (46 přestupků); přehled počtů přestupků 
vyúčtovaných jednotlivým obcím za roky 2017-2019 viz příloha č. 3 tohoto materiálu.

Materiál obsahuje: Příloha - př. č. 2 Seznam obcí (Veřejná)
Příloha - př. č. 3 Vyúčtování přestupků 2017-2019 (Veřejná)
Příloha - př. č. 1 návrh VPS přestupky (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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