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I I I .  

N á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne ... 2021, 

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o Policii České republiky 

Čl. I 

V zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., 

zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 

č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., 

zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 205/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. 

a zákona č. …/2020 Sb., se za § 42 vkládají nové § 42a až 42c, které včetně nadpisů znějí: 

 

„§ 42a 

Zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového vozidla 

(1) Policista je oprávněn při kontrole motorového vozidla požadovat po řidiči tohoto 

vozidla uhrazení jeho nedoplatku nebo nedoplatku provozovatele tohoto vozidla na pokutě 

za přestupek podle zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích a zákona 

o silniční dopravě, umožní-li policista řidiči vozidla uhrazení nedoplatku na místě kontroly 

motorového vozidla v hotovosti a bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz 

prostřednictvím platební karty, a to pouze v případě,  

a) pokud byla pokuta, jejímž neuhrazením vznikl nedoplatek, uložena celním úřadem, nebo 

b) byl-li nedoplatek na této pokutě předán k vymáhání obecnému správci daně. 

(2) Poskytnutí informace o nedoplatku provozovatele motorového vozidla řidiči není 

porušením mlčenlivosti podle daňového řádu. 

(3) Je-li nedoplatek uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, policista vystaví 

řidiči potvrzení o uhrazení nedoplatku. Je-li nedoplatek uhrazen v hotovosti, předá policie 

peněžní prostředky následující pracovní den obecnému správci daně příslušnému podle místa 

uhrazení nedoplatku.  

(4) Není-li nedoplatek uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, přikáže policista 

řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích a  
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a) zadrží tabulky státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) motorového vozidla; 

pokud je řidič motorového vozidla odmítne na výzvu policisty vydat, tabulky registrační 

značky odejme, nebo  

b) zabrání motorovému vozidlu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu 

vozidla.  

(5) Proti zadržení tabulek registrační značky nebo proti použití technického prostředku 

k zabránění odjezdu vozidla lze podat stížnost.  

(6) Generální ředitelství cel poskytne policii způsobem umožňujícím dálkový 

a nepřetržitý přístup informace nezbytné pro účely zjištění výše nedoplatku na pokutách podle 

odstavce 1.  

 

§ 42b 

(1) Policista o zadržení tabulek registrační značky nebo použití technického prostředku 

k zabránění odjezdu vozidla sepíše úřední záznam. Stejnopis úředního záznamu předá řidiči. 

(2) Úřední záznam podle odstavce 1 obsahuje  

a) údaje o motorovém vozidle,  

b) údaje o osobě, která byla řidičem motorového vozidla v době zadržení tabulek registrační 

značky nebo použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, 

c) identifikační údaje osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle § 42a odst. 1, 

d) výši nedoplatku osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle § 42a odst. 1, 

e) údaje o útvaru policie, kde je možné nedoplatek uhradit nebo prokázat jeho uhrazení, 

vyzvednout zadržené tabulky registrační značky nebo se domáhat odstranění technického 

prostředku k zabránění odjezdu vozidla, a  času, kdy je tak možné učinit, 

f) poučení o důsledku zadržení tabulek registrační značky nebo použití technického prostředku 

k zabránění odjezdu vozidla a 

g) poučení o prostředcích ochrany podle daňového řádu. 

(3) Není-li řidič motorového vozidla současně provozovatelem tohoto vozidla, 

vyrozumí o této skutečnosti policie provozovatele tohoto vozidla, je-li to možné. 

Ve vyrozumění provozovatele motorového vozidla, je-li osobou, která má nedoplatek 

na pokutě za přestupek podle § 42a odst. 1, uvede policie údaje podle odstavce 2, s výjimkou 

údaje o výši nedoplatku řidiče kontrolovaného motorového vozidla. Ve vyrozumění 

provozovatele motorového vozidla, který není osobou, která má nedoplatek na pokutě podle 

§ 42a odst. 1, uvede údaje podle odstavce 2 písm. a), b) a e) až g). 

(4) Škody způsobené v souvislosti se zadržením tabulek registrační značky nebo 

s použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, zejména způsobené omezením 

užívání motorového vozidla, náklady spojené s jízdou motorového vozidla do místa odstavení 

a s odstavením tohoto vozidla jdou k tíži osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek 

podle § 42a odst. 1. Odpovědnost řidiče nebo provozovatele motorového vozidla za vozidlo, 

náklad a přepravované osoby není zadržením tabulek registrační značky nebo použitím 

technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla dotčena. 

(5) Oprávnění podle § 42a odst. 4 nelze použít, jedná-li se o vozidlo základních složek 

integrovaného záchranného systému, vozidlo ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, jednotek 

požární ochrany, vozidlo zpravodajských služeb, vozidlo Horské služby, vozidlo obecní policie 
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nebo vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle jiného právního předpisu nebo mezinárodní 

smlouvy. V případech hodných zvláštního zřetele je policista oprávněn § 42a odst. 4 nepoužít. 

O tomto postupu sepíše úřední záznam.  

(6) Úřední záznam podle odstavce 5 obsahuje  

a) údaje o motorovém vozidle,  

b) údaje o osobě, která byla řidičem motorového vozidla při kontrole motorového vozidla, 

c) identifikační údaje osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle § 42a odst. 1, 

d) výši nedoplatku osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle § 42a odst. 1, a 

e) důvod nepoužití oprávnění podle § 42a odst. 4.  

 

§ 42c 

Vrácení tabulek registrační značky a odstranění technického prostředku k zabránění 

odjezdu vozidla 

(1) Pokud řidič motorového vozidla, který není jeho provozovatelem, a provozovatel 

tohoto vozidla nemají nedoplatek na pokutách podle § 42a odst. 1, je řidič motorového vozidla, 

který není jeho provozovatelem, oprávněn  

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační značky, nebo 

b) domáhat se odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.  

(2) Provozovatel motorového vozidla, který nemá nedoplatek na pokutách podle § 42a 

odst. 1, je oprávněn 

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační značky, nebo 

b) domáhat se odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 

(3) Pokud tabulky registrační značky nebyly vyzvednuty do 1 roku od jejich zadržení, 

předá je policie příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o tabulky 

registrační značky motorového vozidla registrovaného v České republice, v ostatních případech 

prostřednictvím zastupitelského úřadu státu poslední registrace motorového vozidla. 

(4) O zadržení tabulek registrační značky podle § 42a odst. 4, vyzvednutí tabulek 

registrační značky podle odstavců 1 a 2 a o předání tabulek registrační značky příslušnému 

úřadu obce s rozšířenou působností podle odstavce 3 informuje policie Ministerstvo dopravy 

způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o Celní správě České republiky 

Čl. II 

V zákoně č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění ve znění zákona 

č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 

č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., 

zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 206/2019 Sb., se za § 35a vkládají 

nové § 35b až 35d, které včetně nadpisů znějí: 
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„§ 35b 

Oprávnění k zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového 

vozidla 

(1) Při kontrole dopravních prostředků a jejich nákladů je celník oprávněn požadovat 

po řidiči motorového vozidla uhrazení jeho nedoplatku nebo nedoplatku provozovatele tohoto 

vozidla na pokutě za přestupek podle zákona o silničním provozu, zákona o pozemních 

komunikacích a zákona o silniční dopravě, umožní-li celník řidiči motorového vozidla uhrazení 

tohoto nedoplatku na místě kontroly motorového vozidla v hotovosti a bezhotovostním 

převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, a to pouze v případě,   

a) pokud byla pokuta, jejímž neuhrazením vznikl nedoplatek, uložena celním úřadem, nebo 

b) byl-li nedoplatek na této pokutě předán k vymáhání obecnému správci daně. 

(2) Poskytnutí informace o nedoplatku provozovatele motorového vozidla řidiči není 

porušením mlčenlivosti podle daňového řádu. 

(3) Je-li nedoplatek uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, celník vystaví řidiči 

potvrzení o uhrazení nedoplatku. 

(4) Není-li nedoplatek uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, přikáže celník 

řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích a  

a) zadrží tabulky státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) motorového vozidla; 

pokud je řidič motorového vozidla na výzvu celníka odmítne vydat, tabulky registrační 

značky odejme, nebo  

b) zabrání motorovému vozidlu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu 

vozidla.  

(5) Proti zadržení tabulek registrační značky nebo proti použití technického prostředku 

k zabránění odjezdu vozidla lze podat stížnost.  

 

§ 35c 

(1) Celník o zadržení tabulek registrační značky nebo použití technického prostředku 

k zabránění odjezdu vozidla sepíše úřední záznam. Stejnopis úředního záznamu předá řidiči.  

(2) Úřední záznam podle odstavce 1 obsahuje  

a) údaje o motorovém vozidle,  

b) údaje o osobě, která byla řidičem motorového vozidla v době zadržení tabulek registrační 

značky nebo použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, 

c) identifikační údaje osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle § 35b odst. 1, 

d) výši nedoplatku osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle § 35b odst. 1, 

e) údaje o celním úřadu, kde je možné nedoplatek uhradit nebo prokázat jeho uhrazení, 

vyzvednout zadržené tabulky registrační značky nebo se domáhat odstranění technického 

prostředku k zabránění odjezdu vozidla, a  času, kdy je tak možné učinit, 

f) poučení o důsledku zadržení tabulek registrační značky nebo použití technického prostředku 

k zabránění odjezdu vozidla a 

g) poučení o prostředcích ochrany podle daňového řádu. 
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(3) Není-li řidič motorového vozidla současně provozovatelem tohoto vozidla, 

vyrozumí o této skutečnosti celní úřad provozovatele tohoto vozidla, je-li to možné. 

Ve vyrozumění provozovatele motorového vozidla, je-li osobou, která má nedoplatek 

na pokutě za přestupek podle § 35b odst. 1, uvede celní úřad údaje podle odstavce 2, s výjimkou 

údaje o výši nedoplatku řidiče kontrolovaného vozidla. Ve vyrozumění provozovatele 

motorového vozidla, který není osobou, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle 

§ 35b odst. 1, uvede údaje podle odstavce 2 písm. a), b) a e) až g). 

(4) Škody způsobené v souvislosti se zadržením tabulek registrační značky nebo 

s použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, zejména způsobené omezením 

užívání motorového vozidla, náklady spojené s jízdou motorového vozidla do místa odstavení 

a s odstavením tohoto vozidla jdou k tíži osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek 

podle § 35b odst. 1. Odpovědnost řidiče nebo provozovatele motorového vozidla za vozidlo, 

náklad a přepravované osoby není zadržením tabulek registrační značky nebo použitím 

technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla dotčena. 

(5) Oprávnění podle § 35b odst. 4 nelze použít, jedná-li se o vozidlo základních složek 

integrovaného záchranného systému, vozidlo ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, jednotek 

požární ochrany, vozidlo zpravodajských služeb, vozidlo Horské služby, vozidlo obecní policie 

nebo vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle jiného právního předpisu nebo mezinárodní 

smlouvy. V případech hodných zvláštního zřetele je celník oprávněn § 35b odst. 4 nepoužít. 

O tomto postupu sepíše úřední záznam.  

 

(6) Úřední záznam podle odstavce 5 obsahuje  

a) údaje o motorovém vozidle,  

b) údaje o osobě, která byla řidičem motorového vozidla při kontrole dopravních prostředků 

a jejich nákladů, 

c) identifikační údaje osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle § 35b odst. 1, 

d) výši nedoplatku osoby, která má nedoplatek na pokutě za přestupek podle § 35b odst. 1, a 

e) důvod nepoužití oprávnění podle § 35b odst. 4. 

 

 

§ 35d 

Vrácení tabulek registrační značky a odstranění technického prostředku k zabránění 

odjezdu vozidla 

(1) Pokud řidič motorového vozidla, který není jeho provozovatelem, a provozovatel 

tohoto vozidla nemají nedoplatek na pokutách podle § 35b odst. 1, je řidič motorového vozidla, 

který není jeho provozovatelem, oprávněn  

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační značky, nebo 

b) domáhat se odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.  

(2) Provozovatel motorového vozidla, který nemá nedoplatek na pokutách podle § 35b 

odst. 1, je oprávněn 

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační značky, nebo 

b) domáhat se odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 

(3) Pokud tabulky registrační značky nebyly vyzvednuty do 1 roku od jejich zadržení, 

předá je celní úřad příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o tabulky 

registrační značky motorového vozidla registrovaného v České republice, v ostatních případech 

prostřednictvím zastupitelského úřadu státu poslední registrace vozidla. 
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(4) O zadržení tabulek registrační značky podle § 35b odst. 4, vyzvednutí tabulek 

registrační značky podle odstavců 1 a 2 a o předání tabulek registrační značky příslušnému 

úřadu obce s rozšířenou působností podle odstavce 3 informuje celní úřad Ministerstvo dopravy 

způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o silniční dopravě 

Čl. III 

V § 36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona 

č. 103/2004 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 304/2017 Sb., se doplňuje odstavec 7, který 

zní:  

 „(7) Pokuta uložená za přestupek podle tohoto zákona, která byla předána obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností obecnému správci daně k vymáhání a nebyla vybrána 

nebo vymožena tímto obecním úřadem, je z 30 % příjmem státního rozpočtu a ze 70 % příjmem 

obce, jejíž orgán pokutu uložil.“.  

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

 Pokuta uložená za přestupek podle zákona č. 111/1994 Sb., která byla předána obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností obecnému správci daně k vymáhání přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, je příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o pozemních komunikacích 

Čl. V 

 V § 43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona 

č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., 

zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona 

č. 268/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. 

a zákona č. 227/2019 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokuta uložená za přestupek 

podle tohoto zákona, která byla předána obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

obecnému správci daně k vymáhání a nebyla vybrána nebo vymožena tímto obecním úřadem, 

je z 30 % příjmem státního rozpočtu a ze 70 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil,  

nejedná-li se o pokutu podle § 42b odst. 1 písm. u).“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVGWW)



7 

 

Čl. VI 

Přechodné ustanovení 

 Pokuta uložená za přestupek podle zákona č. 13/1997 Sb., která byla předána obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností obecnému správci daně k vymáhání přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, je příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o silničním provozu 

Čl. VII 

V § 125e zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 133/2011 Sb., zákona 

č. 230/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 „(3) Pokuta uložená za přestupek podle tohoto zákona, která byla předána obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností obecnému správci daně k vymáhání a nebyla vybrána 

nebo vymožena tímto obecním úřadem, je z 30 % příjmem státního rozpočtu a ze 70 % příjmem 

obce, jejíž orgán pokutu uložil.“. 

 

Čl. VIII 

Přechodné ustanovení 

 Pokuta uložená za přestupek podle zákona č. 361/2000 Sb., která byla předána obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností obecnému správci daně k vymáhání přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, je příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Čl. IX 

Zákon 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 zákona č. 478/2001 Sb., zákona 

č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., 

zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona 

č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., 

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 

zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona 

č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 52/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 7b odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se 

tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní: 
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„d) tabulky registrační značky nebo registrační značky na přání vozidla nejsou vedeny Policií 

České republiky nebo orgány Celní správy České republiky jako zadržené postupem podle 

jiného právního předpisu.“. 

 

2. V § 7c odst. 1 písm. a) se za slovo „žádá“ vkládají slova „, pokud nejsou tabulky registrační 

značky nebo registrační značky na přání vedeny Policií České republiky nebo orgány Celní 

správy České republiky jako zadržené postupem podle jiného právního předpisu“. 

 

3. V § 7e se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

registrační značku nebo registrační značku na přání a tabulky s touto značkou nevydá, 

pokud jsou tabulky registrační značky nebo registrační značky na přání vedeny Policií 

České republiky nebo orgány Celní správy České republiky jako zadržené postupem podle 

jiného právního předpisu.“. 

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. X 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 
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