
VI. 

 

PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ 

SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 

 

Zákon 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. a zákona č. 111/2019 Sb., 

s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 42  

 

Zastavení a prohlídka dopravního prostředku 

 

 (1) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, 

  

a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo 

b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného 

činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, 

má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází. 

  

 (2) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li 

důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo 

v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin. 

  

 (3) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pátrá-li 

po 

 a) osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České 

republiky, 

b) zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo 

c) věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností, 

 má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc 

nachází.  

 (4) Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné 

dopravy před útoky na jejich provoz a na bezpečnost cestujících v těchto prostředcích provést 

prohlídku zavazadla, jakož i prostředku veřejné hromadné dopravy, za účelem zjištění, zda 

v nich není přepravována věc, která by mohla být použita k takovému útoku. Obdobně je 

oprávněn provést prohlídku osoby za účelem zjištění, zda takovou věc nepřechovává. 

  

 (5) Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné 

dopravy a při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v těchto prostředcích k 

  

a) bezplatné přepravě těmito prostředky, 
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b) bezplatnému používání telekomunikačních zařízení instalovaných v těchto 

prostředcích. 

  

 (6) Policista je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní prostředek otevřít 

nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. 

§ 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  

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. 
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(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 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 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVKI2)



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. 

 

 

Zákon 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., s vyznačením 

navrhovaných změn 

§ 35a 

Oprávnění k osobní prohlídce 

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

provádět osobní prohlídku. 

  (2) Osobní prohlídka může být provedena teprve tehdy, je-li důvodný předpoklad, že 

kontrolovaná osoba má u sebe věc, kterou je povinna celníkovi vydat, a výzva celníka, aby 

kontrolovaná osoba věc vydala, je bezvýsledná. 
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  (3) Osobní prohlídku vykoná u osoby, u které má být tato prohlídka provedena, celník 

stejného pohlaví. 

  (4) Osobní prohlídka může být na žádost kontrolované osoby provedena pouze 

za přítomnosti osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované osoby nestranný. 

  (5) Ustanovení odstavců 2, 3 a 4 se nepoužijí, pokud jde o nutný zákrok pro hledání 

zbraně. 

  (6) Způsob provádění osobní prohlídky stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 

§ 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  
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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. 

(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. 1a 

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

(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. 

 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 36 

 (1) Podle právního řádu České republiky se posuzuje též odpovědnost za přestupek 

zjištěný na území České republiky spáchaný v cizině 

a) porušením povinnosti řidiče dodržovat stanovenou dobu řízení, bezpečnostních 

přestávek a dobu odpočinku, povinnosti vést záznam o době řízení, bezpečnostních 

přestávek a době odpočinku stanoveným způsobem nebo nesplněním některé 

z povinností řidiče při přepravě nebezpečných věcí, 

b) porušením povinnosti dopravce zajistit dodržování stanovené doby řízení, 

bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů nebo povinnosti zajistit 

řádné vedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávek a době odpočinku, 

c) nedodržením podmínek stanovených pro silniční dopravu nebezpečných věcí, nebo 

d) nedodržením povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě29). 

 (2) Odpovědnost za přestupek podle odstavce 1 se posuzuje podle právního řádu České 

republiky i v případě, že byl spáchán v cizině fyzickou osobou s pobytem mimo území České 

republiky či právnickou nebo podnikající fyzickou osobou se sídlem mimo území České 
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republiky. 

 (3) Právnická a podnikající fyzická osoba se odpovědnosti za přestupek podle § 34f odst. 

1 písm. a), b), d) a f) až n), § 35 odst. 1 písm. c) a n), § 35 odst. 2 písm. b) a h) a § 35 odst. 4 

nemůže zprostit. 

 (4) Za přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků podle § 34e, nelze uložit 

propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. 

 (5) Přestupky podle tohoto zákona projednává dopravní úřad, v jehož správním obvodu 

byla provedena kontrola, na jejímž podkladě byl přestupek zjištěn, nebo Ministerstvo dopravy, 

jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní dopravu, s výjimkou 

a) přestupků podle § 34e, které projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a v hlavním městě Praze úřady městských částí vymezené Statutem hlavního města 

Prahy, v jejichž správním obvodu bylo spáchání přestupku zjištěno, 

b) přestupků podle § 34f odst. 2, které projednává dopravní úřad příslušný podle sídla 

provozovatele terminálu, a 

c) přestupků podle § 34f odst. 3, které projednává obecní živnostenský úřad. 

 (6) Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků podle § 34e odst. 1 písm. b), 

odst. 2 a 3, nelze projednat příkazem na místě. Přestupky podle § 34e odst. 1 písm. b), odst. 2 

a 3 může příkazem na místě projednat orgán Policie České republiky nebo celní úřad. 

Přestupky podle § 34e odst. 2 může dále projednat příkazem na místě strážník obecní policie. 

(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. 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 43  

Společná ustanovení k § 42a a 42b 

 (1) Jde-li o přestupek podle § 42b odst. 1 u), činí výměra pokuty 9 000 Kč za každou 

započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy 

stanovenou zákonem o silničním provozu. Není-li nejvyšší povolená hmotnost vozidla nebo 

jízdní soupravy překročena o více než 500 kg, činí výměra pokuty 5 000 Kč. Bylo-li zjištěno 

překročení největší povolené hmotnosti vozidla i jízdní soupravy, určí se výměra pokuty podle 

největšího překročení. Bylo-li kontrolním vážením zjištěno nedodržení jiné hodnoty nebo 

podmínky stanovené zákonem o silničním provozu, věty první a druhá se nepoužijí. 

 (2) Přestupky podle tohoto zákona projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, nebo Ministerstvo dopravy podle působnosti stanovené v § 40 odst. 

2 písm. i), anebo celní úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 9. Přestupky podle § 42a 

odst. 2 a 3 a § 42a odst. 4 písm. a), b), c) a d) může projednat příkazem na místě Policie České 

republiky nebo celní úřad. Správní delikty podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a k) 

může projednat příkazem na místě obecní policie nebo Policie České republiky. 

 (3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut uložených za přestupky podle 

§ 42b odst. 1 písm. u) je ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo 
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kontrolní vážení provedeno, v případě pozemní komunikace ve vlastnictví státu je příjmem 

Státního fondu dopravní infrastruktury, ze 45 % příjmem kraje, v jehož územním obvodu bylo 

kontrolní vážení provedeno, a z 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, 

který pokutu uložil. 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). 

 (4) Pokud je provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy, u nichž je při kontrolním vážení 

zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, 

současně jeho řidičem, odpovídá pouze za přestupek provozovatele vozidla nebo jízdní 

soupravy. 

 (5) S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav 

není řidič vozidla odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c), pokud prokáže, že 

odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl 

nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést 

kontrolu hmotnosti zásilky. Řidič není dále odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. 

c), pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro rozložení 

hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol stanovených zákonem 

o silničním provozu a řidič prokázal, že byl přepravován pouze sypký materiál, jehož pohybu 

během přepravy nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit.  

 (6) Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek uvedený 

v příloze IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) přímo použitelného předpisu 

Evropské unie, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele 

v silniční dopravě28) osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě provozované velkými 

vozidly podle zvláštního právního předpisu14) nebo jeho odpovědným zástupcem, zašle kopii 

pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zvláštního právního předpisu14), v jehož 

územním obvodu je sídlo této osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li 

o fyzickou osobu. 

  (7) Vymezení materiálu, který lze považovat za sypký materiál podle odstavce 5, a jeho 

fyzikálních vlastností stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 125e  

Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 

působnosti stanovené v § 124 odst. 5 písm. j). 

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. 

(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. 
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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 pozdějších 

předpisů 

 

 

§ 7b 

Registrační značka na přání a registrační značka elektrického vozidla 

 

 (1) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem 

vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou 

kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen „registrační 

značka na přání“). Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které 

není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto 

silničního vozidla do registru silničních vozidel.  

  

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud  

a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému 

národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo 

zkratku orgánu veřejné moci nebo státu a není zaměnitelná s registrační značkou 

podle odstavce 6,  

b) stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není 

rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, 

ztracená nebo zničená a,  

c) splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání. a 

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. 

 (3) Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s 

rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním 

tabulek s přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu 

vozidlu vydány.  

  (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na 

přání, pokud registrační značka na přání splňuje podmínky podle odstavce 2 a pro žadatele již 

není rezervována jiná registrační značka na přání.  

  (5) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 

6 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky podle odstavce 1, obecní úřad 

obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace 

zaniká.  
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  (6) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem 

vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" 

následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen 

"registrační značka elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo 

elektrickou energii nebo vodík  

1. výlučně, nebo  

2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu 

nejvýše 50 g/km.  

 (7) Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu, 

které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis 

tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Tabulky s přidělenou registrační 

značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 

dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou 

elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s 

přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.  

  (8) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na formu a strukturu registrační značky 

na přání a registrační značky elektrického vozidla, provedení tabulky s registrační značkou na 

přání a registrační značkou elektrického vozidla a způsob umístění tabulky na silničním 

vozidle.  

 

§ 7c 

 

 (1) Současně s podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního 

vozidla v registru silničních vozidel, žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, žádosti 

o zápis zániku silničního vozidla nebo žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do 

jiného státu může osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník silničního 

vozidla, které byla k tomuto silničnímu vozidlu přidělena registrační značka na přání dle § 7b 

a která převedla vlastnictví tohoto vozidla na jinou osobu (dále jen „dosavadní vlastník“), 

vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o 

a) přidělení této registrační značky na přání k jinému silničnímu vozidlu, jehož je 

vlastníkem nebo provozovatelem a které je zapsáno v registru silničních vozidel nebo 

o jehož zápis žádá, 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, nebo 

b) rezervaci této registrační značky na přání na dobu 3 měsíce ode dne podání žádosti. 

  (2) Spolu s žádostí podle odstavce 1 písm. b) odevzdá žadatel obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností k úschově tabulky s přidělenou registrační značkou. 

  

 (3) Žádosti podle odstavce 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhoví, pokud 

provedl zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla nebo zápis zániku 

silničního vozidla v registru silničních vozidel nebo vyřadil silniční vozidlo z provozu. 

  

 (4) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá ve 

lhůtě podle odstavce 1 písm. b) žádost o přidělení rezervované značky na přání k silničnímu 

vozidlu, jehož je žadatel vlastníkem nebo provozovatelem, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností žádosti vyhoví. Žádost o přidělení rezervované registrační značky na přání k 
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silničnímu vozidlu, které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu 

se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Není-li v této lhůtě 

žádost podána, rezervace zaniká. 

 

§ 7e 

 

 (1) Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník 

nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností. 

  

 (2) Pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační 

značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly 

ztraceny, zničeny nebo odcizeny, spolu s oznámením podle odstavce 1. 

  

 (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení podle odstavce 1 

přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto značkou; je-li 

současně s oznámením podána žádost podle § 7b, postupuje se přiměřeně podle něj. 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.  

 (4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor oznámení podle odstavce 1. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVKI2)


