
  VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra dne 30. ledna 
2020 s termínem dodání stanovisek do 20 pracovních dnů ode dne vložení do EKLEP (tj. do 27. 2. 2020).  

Návrh byl rozeslán do připomínkového řízení 30. ledna 2020.  

Zásadní připomínky k návrhu uplatnily: Ministerstvo dopravy, Úřad vlády – Legislativní rada vlády, Ministerstvo financí, Českomoravská konfederace 
odborových svazů, Ministryně spravedlnosti a  předsedkyně Legislativní rady vlády, Ministerstvo spravedlnosti, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády - zmocněnkyně pro lidská práva, Sdružení místních samospráv, Hospodářská komora, 
Ministerstvo pro místní rozvoj a  Svaz měst a  obcí ČR. 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo zemědělství, odbor komunitárního práva Úřadu vlády, Svaz dovozců automobilů, Svaz 
automobilového průmyslu, Svaz průmyslu a  dopravy, Ministerstvo průmyslu a  obchodu. 

Žádné připomínky neuplatnily: Úřad vlády ČR (vedoucí úřadu vlády), Ministerstvo zdravotnictví, Úřad pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Vyjádření k návrhu nezaslaly: Asociace krajů. 

Materiál se Legislativní radě vlády a vládě předkládá bez rozporu. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
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Připomínkové 
místo 

k Zásadní připomínky  Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Obecně Ministerstvo dopravy konstatuje, že se se základní 
myšlenkou návrhu, tj. zvýšením vymahatelnosti 
pravomocně uložených pokut, ztotožňuje.  
 
Nicméně je nutné současně říci, že v návrhu nejsou 
zohledněny veškeré aspekty a související dopady, které 
se s nově navrhovaným oprávněním umožňujícím 
zadržení tabulek se státní poznávací značkou, nebo 
použití technických prostředků zabraňujících v jízdě 
vozidla při neuhrazení uložené pokuty na místě pojí. 
Ministerstvo dopravy proto požaduje, aby byla úprava 
umožňující zadržení tabulek se státní poznávací značkou, 
nebo použití technických prostředků zabraňujících v 
jízdě vozidla z návrhu zákona vypuštěna. Odůvodňuje to 
následujícími zásadními připomínkami: 

Vysvětleno 
Ministerstvo dopravy (odbor 160 agend řidičů, do jehož 
gesce spadá tvorba právní úpravy na úseku provozu na 
pozemních komunikacích, včetně prováděcích předpisů), 
iniciovalo na základě opatření Národní strategie bezpečnosti 
silničního provozu vznik meziresortní pracovní skupiny 
k revizi objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a 
vymahatelnosti práva. Na činnosti pracovní skupiny se 
podíleli delegovaní zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva 
dopravy, Generálního ředitelství cel, Ministerstva financí, 
Policie ČR, Policejní akademie, zástupci vybraných obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. 
Jedním z identifikovaných problémů byla i nízká 
vymahatelnost nezaplacených pokut za dopravní přestupky, 
jejíž způsob řešení byl diskutován v rámci této pracovní 
skupiny. Po dohodě s Ministerstvem dopravy a na základě 
stanovené priority policejního prezidenta bylo rozhodnuto, 
že tuto část bude řešit samostatně pracovní skupina složená 
ze zástupců Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství cel, 
Ministerstva financí, Policie ČR, Ministerstva dopravy a 
Policejní akademie. Diskutovány byly i možnosti využití 
některé zahraniční úpravy. Některé způsoby řešení 
vymahatelnosti práva v zahraničí byly právě z důvodů 
nepřiměřenosti z dalšího uvažování vyloučeny, neboť 
představují z hlediska dopadu (zejména na osobní svobodu 
dlužníka a zatížení dalších složek státního aparátu) mnohem 
větší restrikci. Komentář k zahraniční úpravě byl doplněn do 
závěrečné zprávy. Po dohodě se zástupcem Ministerstva 
dopravy byl překladateli vyhodnocen jako nejvhodnější právě 
způsob řešení, který jsme zvolili, a který svojí konstrukcí 
odpovídá právní úpravě kaucí (úhrada nebo imobilizace 
vozidla), který náš právní řád zná, včetně možnosti použití 
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technického prostředku k zabránění jízdy vozidla.  
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 Zdůvodnění v 
důvodové 
zprávě a  
závěrečné 
zprávě RIA 

1. Institut zadržení tabulek státní poznávací značky a 
zabránění v jízdě vozidla považuje Ministerstvo 
dopravy v navrhované podobě za zcela nepřiměřený 
a neodůvodněný. Cílem návrhu je dle předkladatele 
zlepšení dlouhodobě nedostatečné vymahatelnosti 
pravomocně uložených pokut za vymezené 
přestupky. Druhotně má návrh zákona vést 
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Podle 
důvodové zprávy a zejména podle závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace se má tento institut 
týkat především přestupků dle zákona o silniční 
dopravě, zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a zákona o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích spáchaných 
zahraničními osobami a provozovateli vozidel, byť je 
možné tento institut využít i na přestupky 
tuzemských řidičů. V této souvislosti je však nezbytné 
poukázat na vnitřní rozpornost návrhu, která vyplývá 
ze samotné závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace. V části II. závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace zdůvodňuje předkladatel 
preferovanou variantu řešení problému na základě 
dat a skutečností poskytnutých jednotlivými 
správními orgány. Sám pak uvádí, že například v 
Ostravě byly v roce 2018 uloženy pokuty zahraničním 
provozovatelům vozidel jen minimálně, a to z důvodu 
zahlcenosti správního orgánu, kdy úřední osoby 
zasílaly těmto provozovatelům vozidel primárně 
výzvy k zaplacení (tedy postup dle § 125h zákona o 
silničním provozu) s tím, že pokud nedošlo 
k zaplacení určené částky, správní řízení již nebylo 
vedeno s ohledem na uplynutí prekluzivní doby a 

Akceptováno částečně, vysvětleno 
Do Závěrečné zprávy bylo doplněno zdůvodnění, proč nebylo 
jako vhodné řešení vymahatelnosti pravomocné pokuty 
preferováno odnětí řidičského průkazu řidiči - dlužníkovi. 
Preferovaný způsob řešení odpovídá svými principy již 
legislativně upravenému ukládání kaucí. Řešení bylo v rámci 
pracovní skupiny podrobně diskutováno se zástupcem věcně 
příslušného odboru Ministerstva dopravy (odbor 160) a 
vybráno jako nejvhodnější z možných řešení. Princip 
navrhované právní úpravy byl doplněn do Závěrečné zprávy. 
V části Definice problému byla doplněna část „Obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností“, včetně Zprávy Komise 
Evropskému Parlamentu a Radě o uplatňování směrnice (EU) 
2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o 
dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu, z níž vyplývá, že sankce se nedaří vymáhat přibližně 
u 50 % vyšetřovaných dopravních deliktů spáchaných 
zahraničními pachateli. Dále byla doplněna data z modulu 
CBE – Eucaris, prostřednictvím kterého jsou (v drtivé většině 
obcemi s rozšířenou působností nebo obecními policiemi) 
dotazovány jiné členské státy ve věci vybraných přestupků. 
 
Souhlasíme s Ministerstvem dopravy v tom, že předmětem 
návrhu novely je primárně vymožení již uložené a 
pravomocné pokuty za přestupek. Považovali jsme nicméně 
za vhodné, v rámci popisu problému zmínit i potíže 
související s vymahatelností práva u obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností obecně. Důvodem je např. i to, že v 
důsledku rozšíření povědomí o navrhovaném způsobu 
vymáhání lze očekávat zvýšení platební morálky i v případě 
určených výzev a pokut uložených obecním úřadem obcí 
s rozšířenou působností, resp. uložené příkazem na místě 
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zánik odpovědnosti. Tento závěr je rovněž učiněn na 
straně 11. a 12. závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace (zde předkladatel uvádí ničím 
neodůvodněný odhad vymahatelnosti pokut mezi 20 
– 50 %). Ministerstvo dopravy má za to, což sám 
navrhovatel uvádí ve zdůvodnění navrhované úpravy, 
že ačkoliv se má institut zadržení tabulek státní 
poznávací značky a zabránění v jízdě vozidla týkat 
zlepšení vymahatelnosti pravomocně uložených 
pokut zejména vůči zahraničním osobám (byť nikoliv 
zcela exkluzivně), dochází u těchto osob k projednání 
věci způsobem dle § 125h zákona o silničním 
provozu, kde se správní řízení nevede a nebylo by 
tedy vůbec možné navrhovaný institut využít, neboť 
ten se týká vynucení pouze pravomocně uložených (v 
rámci řízení o přestupku) a nezaplacených pokut. 
Není proto zřejmé, jak navrhovatel dospěl k závěru, 
že právě tento institut zajistí lepší vymahatelnost 
práva a s tím související zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu. Vedle toho je rovněž přiznáno, že 
pokud by bylo případně vedeno řízení o přestupku, 
není to již povětšinou možné, neboť odpovědnost za 
tento přestupek již zanikla. Ministerstvo dopravy se 
však domnívá, že nezbytnost navrhované úpravy, 
jejíž zásadní dopady, ať už na řidiče či podnikatele, 
které přitom nejsou vůbec brány v potaz, nelze 
odůvodnit personálními problémy ve veřejné správě. 
Provedená analýza rizik a dopad na dotčené subjekty 
poukazuje na další vnitřní rozpornost návrhu. Pokud 
je jedním z cílů zlepšení vymahatelnosti právních 
předpisů, pak se v této souvislosti jeví závěr učiněný 
v části III. bodu 2. závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace jako zcela nesmyslný, kdy dle 
předkladatele povede možnost úhrady pokuty třetí 

obecní policií. Text Závěrečné zprávy byl upraven v části 
Definice problému, Popis existujícího právního stavu v dané 
oblasti, Dopady na územní samosprávné celky a Dopady na 
bezpečnost nebo obranu státu.  
Otázka spolucestujících osob a preventivního působení na 
úhradu pokuty řidičem byla přesněji zdůvodněna v části 
Analýza rizik.  
Na základě připomínek věcně příslušného odboru 
Ministerstva dopravy (odbor 150) byla doplněna novela 
zákona č. 56/2001 Sb. a změněn způsob technického 
zajištění předání informace o zadržení tabulek registrační 
značky. Pro samotnou vymahatelnost pokut není tato úprava 
nezbytná, nicméně pro respektování navrhované úpravy jako 
takové ano. Podle našeho názoru je lepší případným 
obstrukcím spočívajícím v žádostech o nové tabulky 
registračních značek předcházet (a nové registrační značky 
v případě vozidel registrovaných v ČR nevydat), než 
oznamovat a řešit přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, což by 
bylo jak pro kontrolní orgány, tak pro správní orgány, i pro 
samotného přestupce mnohem více zatěžující. 
V Závěrečné zprávě i Důvodové zprávě bylo podrobněji 
vysvětleno zdůvodnění navrhovaného rozpočtového určení, 
včetně výsledků konzultací s dotčenými subjekty. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVL3W)



Stránka 5 (celkem 87) 

osobou (spolucestujícím ve vozidle) k preventivnímu 
působení na vymahatelnost pokut po řidiči. Tato 
možnost by však vedla k naprostému opaku, neboť 
není zřejmé, čím by byl přestupce motivován ke 
splnění uložené povinnosti v případě, že nedoplatek 
uhradila jiná osoba.  

V důvodové zprávě je ke změně zákona o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích uvedeno, že evidence odebraných 
tabulek se státní poznávací značkou zabrání 
obstrukcím (nahlášení značek jako ztracených), 
nicméně pro realizaci záměru není nutná. Pokud se 
nejedná o nezbytnou právní úpravu, tak se jedná 
o nadbytečnou právní úpravu, kterou je možné 
vypustit.  

Důvodová zpráva řádně nevysvětluje veškeré 
navrhované úpravy, jako například změnu spočívající 
v tom, že v případě exekuce provedené obecným 
správcem daně je pokuta příjmem státního rozpočtu. 
V tomto směru považujeme důvodovou zprávu 
za nedostatečnou. 

 Obecná: 
Dopady na 
provozovatele 
vozidel 

2. Materiál též zcela nedostatečně hodnotí dopady na 
řidiče (soukromé osoby), řidiče v zaměstnaneckém 
poměru a samotné podnikatele v postavení 
provozovatelů vozidel. Navrhovatel nepředpokládá 
žádné významné dopady na podnikatelské prostředí. 
Ministerstvo dopravy se ale domnívá, že dojde ke 
zcela zásadním dopadům na dopravce. Předkladatel 
totiž nijak nezohledňuje například situaci, kdy je řidiči 
pravomocně uložena pokuta (ať už se jedná 
o tuzemskou nebo zahraniční osobu) za přestupek 
spáchaný při řízení osobního vozidla, kterého může 

Akceptováno, vysvětleno 
V Závěrečné zprávě v kpt. Identifikace dotčených subjektů 
byly blíže rozepsány dopady na jednotlivé skupiny dotčených 
osob, včetně provozovatele vozidla řízeného řidičem 
dlužníkem, a to včetně možné eliminace dopadů (cPortál, 
možnost uhradit pokutu na místě, průměrná výše pokuty). 
Na základě připomínek a za účelem právní jistoty třetích 
osob k přepravovanému nákladu byl návrh zákona upraven 
tak, aby se regulace dotýkala pouze motorového vozidla. 
Doplněna byla část Závěrečné zprávy týkající se dopadů na 
podnikatelské prostředí. 
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být současně i provozovatelem vozidla. Následně 
však v rámci silniční kontroly může být kontrolován 
tentýž řidič při řízení nákladního vozidla v rámci 
výkonu závislé práce pro dopravce, který je 
provozovatelem tohoto nákladního vozidla. Bude 
přistoupeno k odejmutí tabulek se státní poznávací 
značkou z nákladního vozidla z důvodu nedoplatku za 
pokutu uloženou řidiči při řízení zcela jiného vozidla 
(řízeného za soukromým účelem), avšak odejmutí 
tabulek se státní poznávací značkou dopadne nikoliv 
na řidiče, ale na jeho zaměstnavatele, tedy dopravce, 
jakožto provozovatele vozidla, který je však v této 
souvislosti osobou, jež nemá s přestupkem řidiče nic 
společného. S ohledem na § 42b odst. 2 návrhu 
novely zákona o Policii České republiky a § 35c odst. 
2 návrhu novely zákona o Celní správě České 
republiky budou tabulky se státní poznávací značkou 
nejdříve vráceny nejbližší pracovní den (v případě 
silniční kontroly provedené v pátek se tak může 
jednat i o 2 dny). V tomto ohledu tak může být 
znemožněno v jízdě s nákladním vozidlem, ačkoliv 
dopravce v postavení provozovatele vozidla 
nespáchal žádný přestupek, neboť mu nemůže být 
známo, že jeho zaměstnanec spáchal dopravní 
přestupek v době, kdy pro něj nevykonával závislou 
práci. V tomto směru považuje Ministerstvo dopravy 
předložený návrh za nepřiměřený a neodůvodněný. 

Pokud se týká vrácení zadržené registrační značky, nemá ani 
Policie ČR, ani Celní správa ČR zájem zadržovat registrační 
značku déle, než je nutné. Je ale třeba si uvědomit, že jak 
příslušníci Celní správy, tak příslušníci Policie ČR vykonávají 
výkon působnosti v terénu (např. šetří dopravní nehodu, 
provádějí dohled nad dodržováním pravidel silničního 
provozu, kontrolují dodržování bezpečnostních přestávek, 
zaplacení mýtného apod.). Pokud zadrží tabulku registrační 
značky, mohou ji v místě stanoveném v Úředním záznamu 
fyzicky vydat (po uhrazení pokuty) až po návratu do tohoto 
místa.   To byl důvod, proč byl v návrhu stanoven „nejbližší 
pracovní den“. V návrhu jsme tedy jako kompromisní řešení 
vypustili „nejbližší pracovní den“ a ponechali jsme stanovení 
místa a doby, kdy je možné tabulku vyzvednout, pouze 
v Úředním záznamu.  
 
Poznámka: V případě zadržení osvědčení o registraci vozidla 
podle § 6a zákona o silničním provozu zasílá podle § 6b 
zákona o silničním provozu policista zadržený doklad 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému 
k zapisování údajů o vozidle až nejbližší pracovní den po jeho 
zadržení. Úřad vrací podle § 6c zákona o silničním provozu 
tento doklad rovněž až v rámci svých úředních hodin.  I 
v tomto případě může být závada na vozidle odstraněna 
dříve než je možné doklad vrátit. V případě tohoto zákona se 
může jednat dokonce o dobu delší, než je doba stanovená 
v návrhu, aniž by to činilo v praxi problémy.  
 
Pokud nejde o případ, kdy je již dnes možné provést daňovou 
exekuci podle § 178 odst. 5 daňového řádu (prodejem 
movitých věcí, nebo zadržet vozidlo či náklad postupem, 
který je upraven v jiném právním předpise (např. podle 
celního zákona), může provozovatel či řidič vozidla zajistit 
přeložení nákladu na jiné vozidlo a dodávku dokončit).  
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Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 Obecná: 
Omezení 
opatření výší 
pokuty 

3. Opatření není nijak omezeno výší neuhrazené 
pokuty. I v případě, kdy by bylo možné se s tímto 
návrhem ztotožnit, nepovažovali bychom za únosné, 
pokud by bylo možné uvedený institut využít i v 
případě relativně bagatelních výší pokut. V případě, 
kdy dojde k odejmutí tabulek se státní poznávací 
značkou, nebo k použití technických prostředků 
zabraňujících v jízdě vozidla i po dobu byť jednoho 
pracovního dne z důvodu neuhrazení „bagatelní“ 
pokuty řidiče, považuje Ministerstvo dopravy tento 
návrh za zcela nepřiměřený. 

Vysvětleno 
Je třeba rozlišovat vybrání kauce podle § 124a zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů, a zajištění vozidla z důvodu neuhrazení 
pravomocné pokuty. Kauci je oprávněn vybrat policista v 
rozmezí od 3 500 Kč do 50 000 Kč od řidiče, který je 
podezřelý ze spáchání přestupku podle tohoto zákona, je-li 
důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku 
nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno 
s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. 
Výše kauce nesmí překročit nejvyšší výměru pokuty, kterou 
lze za daný přestupek uložit. Kauci nelze vybrat od osoby 
podezřelé ze spáchání přestupku, nedosahuje-li nejvyšší 
výměra pokuty za tento přestupek alespoň 5 000 Kč. Pokud 
je policista oprávněn vybrat kauci a kauce není složena, je 
možné zajistit vozidlo použitím technického prostředku nebo 
jeho odtažením. Složená kauce se započítává na zaplacení 
pokuty. 
 
Na rozdíl o vybrání kauce navrhované zadržení tabulek 
registrační značky a zabránění vozidla zajišťuje uhrazení 
pravomocně uložené pokuty (jde o exekuční titul). Jedná se 
tedy o opakovaný požadavek na úhradu pravomocné pokuty. 
 
Většina pokut uložených orgány celní správy příkazem na 
místě (podle zákona č. 111/1994 Sb. jde o 80,6 % případů, 
podle zákona 13/1997 Sb. jde o 89,5 % případů) jsou pokuty 
do 2000 Kč. Průměrná pokuta uložená Policií ČR v příkazním 
řízení je 608 Kč. Tj. jedná se o pokuty, které může povinná 
osoba tak, jak je i v návrhu zakotveno, uhradit na místě 
kontroly a vyhnout se tak uplatnění navrhovaného nástroje.  
Za neproporcionální bychom považovali, kdyby tuto možnost 
osoba, která má nedoplatek, neměla. Provozovatel vozidla, 
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který je informován o zadržení tabulek registrační značky, si 
navíc může vyzvednout registrační značky nebo požádat o 
uvolnění vozidla, pokud sám nemá nedoplatek, v místě a 
době stanovené v úředním záznamu.  
 
Legislativní omezení výše pokuty pro použití navrhovaného 
zadržení registrační značky nebo použití technického 
prostředku by bylo v rozporu s cílem návrhu. Jinými slovy: 
policista nebo celník by zjistili nedoplatek u kontrolované 
osoby, ale v drtivé většině případů by nemohli použít 
zadržení RZ nebo použít technický prostředek, takže by se 
návrh úpravy zcela minul účinkem a navíc by přinesl odlišný 
přístup v téže věci. Tento postup by s vysokou mírou 
pravděpodobnosti též prohloubil despekt k dodržování 
zákonů nejen osob, které porušují zákon, ale měl by 
negativní vliv i na ostatní účastníky silničního provozu, kteří 
zákony respektují. Z těchto důvodů nebyla v návrhu žádná 
hranice stanovena. Stát nemůže rezignovat na to, aby 
sankce, které byly za protiprávní jednání uloženy, nebyly 
vynuceny, a to bez ohledu na jejich výši, zejména, pokud je 
zde obecný zájem společnosti na ochraně života a zdraví 
účastníků silničního provozu. V tomto smyslu byla doplněna 
Důvodová a Závěrečná zpráva. 
 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 Obecná: 
Vhodnost 
použití 
institutu 
odnětí SPZ 

4. Z hlediska samotného zlepšení bezpečnosti silničního 
provozu a vymahatelnosti uložených pokut se přitom 
mohou nabízet účelnější instituty, jako je kupříkladu 
úprava zadržení řidičského oprávnění, kdy jejich 
smyslem je zásah do právní sféry samotného 
přestupce a nikoliv třetích osob, které ne vždy 
mohou za jednání přestupce odpovídat.  

Navrhovaný institut zadržení tabulek státní poznávací 

Vysvětleno 
Zpracovatelé zvažovali i možnosti jiné právní úpravy, včetně 
zahraničních úprav. Vámi navrhované řešení cestou zadržení 
řidičského průkazu sice směřuje vůči osobě řidiče, ale 
nepostihuje přestupky provozovatele kontrolovaného vozidla 
- např. přestupek dopravce, který nedodrží podmínky 
stanovené pro přepravu nebezpečných věcí, nezajistí 
dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních 
přestávek a dob odpočinku. Vámi navrhované řešení by 
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značky a zabránění v jízdě vozidla by bylo možné leda 
zvažovat za předpokladu, že by byl použitelný v 
případě přestupku spáchaného řidičem vozidla, který 
by zároveň byl i provozovatelem kontrolovaného 
vozidla. 

nepostihlo ani případy, kdy provozovatel vozidla provozuje 
přetížená vozidla, porušuje při objíždění zpoplatněných 
úseků zákaz tranzitu přes obce apod. V těchto případech 
zpravidla není řidič vozidla zároveň provozovatelem vozidla.  
 
Podle Vámi navrhované úpravy by nebylo možné v řadě 
případů postihnout ani přestupek provozovatele vozidla v 
rámci objektivní odpovědnosti podle zákona č. 361/2000 Sb., 
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. V těchto 
případech může, ale nemusí být řidič vozidla zároveň jeho 
provozovatelem (vozidlo řídí rodinný příslušník 
provozovatele vozidla, provozovatelem vozidla je leasingová 
společnost nebo firma, která řidiči poskytla služební vozidlo 
pro osobní potřebu apod.) Při vymáhání práva by tedy ve 
skutkově stejných nebo podobných případech vznikaly 
nedůvodné rozdíly, což Listina základních práv a svobod 
České republiky nepřipouští. 
 
V případě, že by byla vymahatelnost neuhrazených pokut 
řešena cestou zadržení řidičského průkazu, jak navrhujete, je 
třeba upozornit na skutečnost, že pokud se jedná o cizince - 
držitele cizozemského řidičského průkazu, který nemá na 
území ČR pobyt, lze řidičský průkaz zadržovat nejdéle do 
odjezdu držitele řidičského průkazu z území ČR. Pokud 
bychom jej zadržovali déle, bylo by to v rozporu s čl. 
42 Vídeňské úmluvy o silničním provozu. Vzhledem k tomu, 
že řidiči vozidel registrovaných v jiném státě jsou zpravidla 
držiteli cizozemského řidičského průkazu, a Českou 
republikou pouze projíždějí, považujeme toto řešení 
z hlediska dosažení požadovaného účelu za nevhodné. 
Zejména s přihlédnutím k tomu, že nejvíce případů 
problémového vymáhání pokut se týká právě zahraničních 
řidičů a provozovatelů.  Toto řešení by navíc představovalo 
větší administrativní zatížení jak kontrolních, tak správních 
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orgánů. 
 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 K čl. I a  § 42a 
odst. 5; k čl. II 
§35b odst. 5 

5. Předložený návrh zákona vylučuje možnost podání 
námitky proti zadržení tabulek se státní poznávací 
značkou. Námitka může být podána pouze ke správci 
daně. Předmětem problému bude, pokud se Policie 
České republiky či Celní správa České republiky 
dopustí chyby. V tomto případě by námitka měla 
směřovat k tomu orgánu, který pochybil. 

Akceptováno jinak. 
Proti zadržení tabulek registrační značky nebo proti použití 
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla bude 
možné uplatnit stížnost podle § 261 daňového řádu, tj. 
obecný prostředek ochrany osob zúčastněných na správě 
daní proti postupu tohoto správce daně, neposkytuje-li 
daňový zákon jiný prostředek ochrany.  
Tímto obecným prostředkem ochrany práv je tak nahrazen 
institut námitky proti  úkonu správce daně při placení daní (§ 
159 DŘ). Prošetřování stížnosti není řízením, jehož výsledkem 
by bylo vydání rozhodnutí, ale je samostatným procesním 
postupem sloužícím k nápravě vad úkonů správce daně a 
nevhodného chování úředních osob.  
Jinak se použije obecná úprava daňového řádu. Jako 
prostředek ochrany tak bude možné uplatnit námitku proti 
nedoplatku podle § 159 daňového řádu.  Osobou 
zúčastněnou na správě daní je v tomto ohledu jak řidič, po 
kterém je požadováno uhrazení nedoplatku, tak 
provozovatel, kterému bez uhrazení jeho nedoplatku nejsou 
vráceny tabulky registrační značky nebo odstraněn technický 
prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Podle § 159 odst. 2 
daňového řádu se námitka podává u správce daně, který 
úkon provedl. Při nesprávném postupu policisty/celníka 
(např. neumožní-li policista/celník úhradu nedoplatku na 
místě v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu 
apod.), bude námitka uplatněna u příslušného útvaru Policie 
ČR nebo Celní správy ČR. 
V tomto smyslu bude upravena důvodová zpráva. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 K čl. I a  § 42a 
odst. 9; k čl. II 

6. V návrhu se neřeší otázka odpovědnosti za škody 
způsobené nesprávným úředním postupem zejména 

Vysvětleno 
V případě, že bude orgán Celní správy ČR nebo policejní 
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§35b odst. 9 Policie České republiky, což je z pohledu Ministerstva 
dopravy nepřijatelné, jelikož by tento návrh vedl 
k nárůstu agendy Ministerstva dopravy, které by 
(stejně jako tomu je například v případě řešení 
odpovědnosti za škody způsobené nesprávným 
úředním postupem Policie České republiky v případě 
zadržení řidičského průkazu) nově muselo, nad rámec 
současné agendy týkající se odpovědnosti za škody 
způsobené nesprávným úředním postupem, řešit též 
i případy domáhání se úhrady škod vzniklých 
v důsledku nesprávného úředního postupu při 
zadržení tabulek se státní poznávací značkou, nebo 
při použití technických prostředků zabraňujících v 
jízdě vozidla.  

orgán postupovat v rozporu se zákonem (např. neumožní 
úhradu nedoplatku na místě jak v hotovosti, tak 
prostřednictvím platebního terminálu), je odpovědnost za 
škodu způsobenou nesprávným úředním možné řešit 
postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona 
České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád).   Je upraveno v důvodové zprávě. 
Není zřejmé, z jakého ustanovení zákona vyplývá, že MD by 
muselo řešit náhradu škody vyplývající z nesprávného 
úředního postupu Policie České republiky nebo orgánů Celní 
správy České republiky. Otázka odpovědnosti za škody 
způsobené nesprávným úředním postupem vyplývá ze 
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve 
znění pozdějších předpisů. Ve věcech náhrady škody 
způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu 
ministerstva a jiné ústřední správní úřady. Příslušným 
úřadem je ten úřad, do jehož působnosti náleží odvětví státní 
správy, v němž došlo ke škodě. Není-li možno příslušný úřad 
podle výše uvedeného určit, jedná za stát Ministerstvo 
financí.  
Z navržené úpravy je zřejmé, že nesprávný úřední postup se 
netýká působnosti Ministerstva dopravy, ale postupu Policie 
České republiky nebo orgánů Celní správy České republiky při 
kontrole vozidla a následném postupu při hrazení 
nedoplatku. V případě nesprávného úředního postupu 
orgánů Celní správy České republiky bude tedy příslušným 
úřadem k řešení otázek odpovědnosti za náhradu škody 
Ministerstvo financí. V případě Policie České republiky pak 
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Ministerstvo vnitra. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 Čl. I, § 42a 
odst. 10; čl. II, 
§ 35b odst. 10  

7. Ačkoliv se navržený institut neuplatní na vozidla 
orgánů integrovaného záchranného systému 
atd., v návrhu se nijak nezohledňuje např. přeprava 
nebezpečných věcí, rychle zkazitelných potravin či 
zvířat, kdy i v těchto případech by při odejmutí 
tabulek se státní poznávací značkou, nebo při použití 
technických prostředků zabraňujících v jízdě došlo ke 
vzniku nemalých škod. 

Akceptováno 
Souhlasíme s tím, že v některých případech není zadržení 
registrační značky, resp. použití technického prostředku 
k zabránění vozidlu v jízdě vhodné.  
Výjimky byly zvažovány i v rámci přípravy návrhu. S ohledem 
na skutečnost, že není možné postihnout všechny životní 
situace, ani není záměrem předkladatele upravovat 
kazuistický výčet výjimek přímo v zákoně, bylo nepoužití 
oprávnění policisty (celníka) upraveno v návrhu obecně pro 
„důvody hodné zvláštního zřetele“ s tím, že příklady budou 
upraveny v důvodové zprávě a v interních předpisech 
kontrolních orgánů, které jsou závazné, aby byla na co 
nejmenší míru snížena volná diskrece kontrolních orgánů při 
posuzování těchto případů. Současně, s ohledem na možnost 
přezkumu správní úvahy, bude o postupu, kdy oprávnění 
policisty (celníka) nebude použito, sepsán úřední záznam. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 Čl. I, § 42a, 
odst. 4 a odst. 
7 písm. e); čl. 
II, § 35b odst. 
4a a  odst. 7 
písm. e)  

8. Návrh lze rovněž považovat za zcela nepřiměřený v 
části, kdy k odejmutí tabulek se státní poznávací 
značkou, nebo k použití technických prostředků 
zabraňujících v jízdě má zasahující policista nebo 
celník přistoupit v případě, že panuje důvodná obava, 
že pozdější vymáhání nedoplatku by mohlo být 
spojeno se značnými obtížemi, popřípadě by nebylo 
vůbec možné, za předpokladu, že nedoplatek nebude 
uhrazen na místě. Důvodová zpráva pak k těmto 
ustanovením uvádí, že policista nebo celník je 
oprávněn takto postupovat v případě, že učiní 
správní úvahu, jejímž závěrem bude, že existuje 
důvodná obava, že pozdější vymáhání pokuty by 
nebylo možné, nebo by bylo spojeno se značnými 
obtížemi. Ministerstvo dopravy je toho názoru, že 

Akceptováno 
Navrhovaná podmínka byla stanovena obdobně, jako je 
tomu v případě § 167 daňového řádu, kde je upraven 
zajišťovací institut pro situace, že existuje odůvodněná 
obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo 
daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její 
vymahatelnosti nedobytná. Rovněž u kaucí podle zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů, je tato podmínka stanovena pro případy, kdy 
existuje obava, že se řidič bude vyhýbat řízení o přestupku, 
nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno 
s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.  
 
Navržená úprava však bude změněna v tom smyslu, že 
policista a celník, který provádí výkon kontroly vozidla, před 
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policista nebo celník reálně žádnou správní úvahu 
činit nemůže, neboť k tomu, aby bylo možné využít 
uvedeného opatření, se již daná osoba (přestupce) 
musí vyhýbat zaplacení pravomocně uložené pokuty 
a musí také odmítnout zaplacení vymáhané pokuty 
na místě. Pokud se však tato osoba zaplacení pokuty 
již vyhýbá a současně ani na výzvu celníka nebo 
policisty vymáhanou pokutu nezaplatí, je tímto vždy 
naplněn důvod k zadržení tabulek se státní poznávací 
značkou, nebo k použití technických prostředků 
zabraňujících v jízdě vozidla. Jedná se tak o tautologii, 
neboť tvrzené „správní uvážení“ stojí na premise, 
která je vždy beze zbytku naplněna. Ministerstvo 
dopravy též poukazuje například na institut kauce 
zakotvený v § 35c zákona o silniční dopravě, jehož 
předpokladem aplikace je úvaha policisty nebo 
celníka o tom, zdali v konkrétním případě existuje 
důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat řízení 
o přestupku, nebo že by případné vymáhání uložené 
pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, 
popřípadě nebylo vůbec možné. I u tohoto institutu 
je snaha aplikovat jej primárně na zahraniční 
dopravce, resp. jako důvodné podezření uvést pouze 
fakt, že se jedná o zahraničního dopravce bez dalšího. 
Závěry plynoucí z rozhodovací praxe soudů však 
vyžadují, aby policista alespoň stručně a v nezbytně 
nutné míře na základě konkrétních okolností daného 
případu vysvětlil, z čeho důvodné podezření 
pramenilo – k tomu srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 7. září 2015, č. j. 6 As 
149/2015 – 18. Tedy pouhé uvedení, že důvodné 
podezření spočívá pouze v tom, že se jedná 
o zahraničního dopravce, nepostačuje (v tomto 
smyslu blíže například rozsudek Nejvyššího správního 

uplatněním oprávnění zadržení tabulky státní poznávací 
značky nebo zabránění motorovému vozidlu v jízdě použitím 
technického prostředku nebude posuzovat budoucí 
nemožnost úhrady nedoplatku, ale posoudí, zda neexistují 
případy hodné zvláštního zřetele, kdy oprávnění použít 
nemusí. Toto posouzení může učinit na místě kontroly s 
ohledem na danou situaci (např. s ohledem na osoby a 
náklad, které jsou daným vozidlem dopravovány). I nadále 
bude návrh obsahovat taxativně vymezené případy, kdy je 
použití tohoto oprávnění vyloučeno. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 
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soudu ze dne 19. července 2019, č. j. 4 As 143/2019 – 
45) a dojde-li k v takovém případě k uložení kauce, 
bude se jednat o uložení nezákonné. Tedy 
Ministerstvo dopravy je toho názoru, že jakékoliv 
uložení kauce/odejmutí tabulek se státní poznávací 
značkou/použití technických prostředků 
zabraňujících v jízdě vozidla atp., které je postavené 
na správní úvaze o tom, zda existuje, nebo neexistuje 
důvodné podezření, je v praxi velmi obtížně 
aplikovatelné. I kvůli tomuto je Ministerstvo dopravy 
toho názoru, že návrh k naplnění předestřeného cíle 
nepovede.  

 Část šestá, čl. 
VI 
 

9. V souvislosti s otázkou vydání nových tabulek se 
státní poznávací značkou Ministerstvo dopravy 
konstatuje, že návrh nepamatuje na vydání tabulek 
se státní poznávací značkou například postupem 
podle § 7e zákona o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, a to v situaci, kdy se 
údaj o zadržení tabulek se státní poznávací značkou 
zobrazí v registru silničních vozidel se zpožděním a 
v tomto mezidobí by vlastník nebo provozovatel 
vozidla stihl na příslušném úřadě nahlásit, že došlo 
ke ztrátě či odcizení přidělených tabulek se státní 
poznávací značkou. V takovém případě by úřad byl 
povinen žadateli nové tabulky se státní poznávací 
značkou přidělit.  

Akceptováno 
Do návrhu byla doplněna úprava § 7e. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 Část šestá, čl. 
VI 
 

10. Dále pak Ministerstvo dopravy podotýká, že vtělení 
nemožnosti vydání tabulek se státní registrační 
značkou do § 7 odst. 2 zákona o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích je bezúčelné, 
jelikož toto ustanovení se vztahuje na případy zápisů 
nových vozidel, nikoliv již provozovaných vozidel. 

Akceptováno 
Změna navržená v § 7 byla z návrhu vypuštěna. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 
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Naopak je ale nutné, aby povinnost nepřidělení 
nových tabulek se státní poznávací značkou byla 
řešena v § 7b, § 7c a § 7e zákona o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

  11. Dále Ministerstvo dopravy zásadně nesouhlasí, aby 
jedním z povinných údajů zapisovaných do registru 
silničních vozidel bylo datum zadržení tabulek se 
státní poznávací značkou. Důvodem je, že 
Ministerstvo dopravy, potažmo obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, odpovídá za vedení registru 
silničních vozidel, za údaje v tomto registru uvedené 
a za škody vzniklé v důsledku nesprávného zápisu 
některého údaje do registru silničních vozidel. Návrh 
zákona uvádí, že způsobem umožňujícím dálkový a 
nepřetržitý přístup bude Ministerstvo dopravy 
informováno o zadržení tabulek se státní poznávací 
značkou. Tato informace však nebude jakkoliv 
ověřitelná (například z návrhu neplyne, že by mělo 
dojít k přiložení vyhotoveného úředního záznamu) a v 
případě zápisu data zadržení tabulek se státní 
poznávací značkou do registru silničních vozidel se 
pak může lehce stát, že se bude jednat o údaj 
nepravdivý, který zapříčiní vznik škod, jež budou 
primárně vymáhány po Ministerstvu dopravy. 
Řešením je zasílání informací o zadržených tabulkách 
se státní poznávací značkou do registru silničních 
vozidel obdobně jako vedení vozidla pohřešovaného 
nebo odcizeného v Schengenském informačním 
systému (viz § 6 odst. 3 písm. d) zákona o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích). Do samotného registru silničních 
vozidel by se tedy nic neukládalo ani neevidovalo. V 
registru silničních vozidel by se pouze zobrazila 
indikace o zadržených tabulkách se státní poznávací 

Akceptováno 
§ 4 byl z návrhu vypuštěn a dle požadavku byl upraven  § 7b, 
7c a  7e.  Informaci si registrační úředník ověří dotazem 
prostřednictvím registru silničních vozidel obdobně, jako je 
tomu u odcizených vozidel.  Technické řešení bude 
upřesněno na úrovni IT pracovníků GŘC, PČR a MD. 

Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 
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značkou. Tato indikace by se zobrazovala po celou 
dobu zadržení tabulek se státní poznávací značkou 
příslušným orgánem. Evidenci odebraných tabulek se 
státní poznávací značkou by měl u sebe příslušný 
orgán, který by se při odebrání tabulek se státní 
poznávací značkou „zeptal“ registru silničních vozidel, 
zda existují dané tabulky se státní poznávací značkou, 
a obdržel by ID záznamu. V případě shody by byl ID 
záznam uložen v informačním systému příslušného 
orgánu. Registr silničních vozidel by se pak 
informačního systému příslušného orgánu ptal na ID 
záznamu a zobrazoval indikaci o  nemožnosti vydání 
nových tabulek se státní poznávací značkou. V 
případě shody by pak registrační místo nové tabulky 
se státní poznávací značkou nevydalo 

 Část šestá, čl. 
VI 
 

12. Návrh též ani nijak neřeší otázku prodeje vozidla 
jinému vlastníku v případě odebrání tabulek se státní 
poznávací značkou. V případě řešení zákazu změny 
vlastníka a provozovatele by bylo nutné upravit § 8 až 
§ 10 zákona o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. 

Vysvětleno 
Z důvodu zásady přiměřenosti nebylo návrhem omezeno 
právo vlastníka vozidlo převést na jinou osobu. V případě, že 
je vozidlo ve vlastnictví dlužníka, je možné postupovat podle 
§ 178 daňového řádu, tj. vozidlo může být předmětem 
daňové exekuce. Nepovažujeme ale za vhodné, abychom 
bránili změně vlastnického práva v případě, kdy aplikace 
navrhovaného nástroje směřuje vůči vozidlu ve vlastnictví 
jiné osoby než dlužníka. 

 K Závěrečné 
zprávě 

13. K nákladům na státní rozpočty je nutné 
připočítat minimální odhadované náklady na úpravu 
registru silničních vozidel ve výši cca 400 000 Kč bez DPH 
(tato odhadovaná částka se vztahuje k variantě 
zobrazování informace o odebraných tabulkách se státní 
poznávací značkou bez zápisu do registru silničních 
vozidel). 

Akceptováno 
Zapracováno do Závěrečné zprávy. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

 K čl. VII 14. Ministerstvo dopravy také považuje navrženou Akceptováno 
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účinnost ode dne 1. ledna 2021 za nereálnou. Jen 
úprava a otestování systému registru silničních 
vozidel zabere zhruba šest měsíců. 

Účinnost byla s ohledem na technické zabezpečení návrhu i 
prioritní řešení legislativních návrhů souvisejících s řešením 
pandemie změněna na 1. 7. 2021. 
Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním. 

Úřad vlády - 
LRV 

Závěrečná 
zpráva RIA 

1. Žádáme rozšířit popis některých aspektů řešené 
problematiky. Konkrétně doplnit data 
k nezaplaceným pokutám předaným Policií ČR a 
obcemi a pokutám uloženým Celní správou ČR 
specificky za dopravní přestupky, rozvrstvení těchto 
nezaplacených pokut dle typu dopravního 
přestupku, výše částky, regionů či státní příslušnosti 
pokutovaného a doplnit počet opakovaných 
dlužníků, popř.  poměr počtu pokutovaných vůči 
neuhrazeným pokutám. Dále uvést, jaká je 
průměrná výše administrativních nákladů spojená 
s vymáháním nezaplacené pokuty (v rámci ČR a do 
zahraničí) a jak dlouho v průměru trvá úspěšné 
vymožení. Obdobně je nutné popsat i situaci 
vymáhání nedoplatků z pokut uložených obcemi (lze 
přesunout a rozšířit data ze str. 13–15), přičemž 
reflektovat, zda mohou být součástí problému i 
personální kapacity dotčených úřadů. 

Akceptováno  
Závěrečná zpráva byla v rozsahu dostupných dat doplněna o 
údaj k průměrné výši pokuty a o rozvrstvení nejčastějších 
pokut uložených celní správou podle zákona a výše. Dle 
možnosti byla doplněna i dostupná data od některých 
obecních a krajských úřadů, včetně procesu vymáhání. 
Ostatní požadovaná statistická data (jako např. počet 
dlužníků s více pokutami za dopravní přestupky) není možné 
z evidence Celní správy ani od obcí zjistit. 
Doplněny byly i informace ohledně doby vymáhání a nákladů 
vymáhání.  
 
Vysvětleno 
Personální kapacity správního úřadu mohou mít (v případě 
velkého množství přestupků, zahraničních přestupců a 
obstrukcí ze strany přestupců) vliv na to, že pokuta nebude 
vůbec uložena, nikoliv na vymahatelnost pravomocně 
uložených pokut. Revizí objektivní odpovědnosti 
provozovatele vozidla se aktuálně zabývá Ministerstvo 
dopravy. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 2. Žádáme více rozvést naznačený kauzální vztah mezi 
neuhrazenými pokutami a negativními dopady na 
bezpečnost silničního provozu (str. 3). Není zcela 
zřejmé, jaké proměnné zde hrají roli, jak se ovlivňují 
a zda existují data, která by tuto kauzalitu dokládala. 

Akceptováno 
Dopady na bezpečnost silničního provozu byly rozvedeny 
v části „Dopady navrhované úpravy“ a „Rizika spojená 
s nepřijetím úpravy“. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 3. Předkladatel by měl nastínit možné příčiny řešeného 
problému. Zaměřit se tedy i na otázku chování řidičů 

Akceptováno 
Vzhledem k průměrné výši pokuty za dopravní přestupky (v 
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či provozovatelů vozidel (např. ochota platit pokutu 
v závislosti na její výši, povědomí o samotném 
nastavení sankcí, obstrukční praktiky při správním 
řízení) a institucionálního zajištění (např. personální 
kapacity na úseku přestupků nebo způsoby 
informování o udělení pokuty). 

případě pokut ukládaných Policií ČR příkazem na místě je 
průměrná pokuta 608 Kč, v případě pokut uložených orgány 
celní správy je většina pokut do 2.000 Kč) se nedomníváme, 
že by výše pokuty byla tím hlavním důvodem, proč někteří 
přestupci pokuty neplatí. V případě tuzemských přestupců je 
v řadě případů možné řešit nedoplatek daňovou exekucí 
podle § 178 daňového řádu, tj. srážkami ze mzdy, přikázáním 
pohledávky z účtu poskytovatele platebních služeb, 
prodejem movitých nebo nemovitých věcí apod.  V případě 
cizozemců, kteří v České republice nemají pobyt, nemovitost, 
bankovní účet či zde nepracují, jsou tyto možnosti omezeny 
de facto na eventuální prodej movité věci ve vlastnictví 
povinné osoby, pokud ji má v okamžiku kontroly u sebe. 
Doplněno do Popisu existujícího právního stavu.  
 
Předmětem návrhu novely je vymožení již uložené a 
pravomocné pokuty za přestupek. Obstrukční praktiky se 
používají spíše ve fázi správního, nikoliv exekučního řízení, a 
to s cílem zabránit uložení samotné pokuty. Těmito otázkami 
se zabývá meziresortní pracovní skupina Ministerstva 
dopravy v rámci revize objektivní odpovědnosti 
provozovatele vozidla. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 4. Předkladatel by měl alespoň stručně reflektovat 
právě dobíhající projekt TAČR (TL01000194) 
k vymahatelnosti přestupků a jeho prozatímní 
výstupy, které mohou být relevantní pro rámec 
problému i jeho řešení.   

Vysvětleno 
Projekt Centra dopravního výzkumu se netýká 
vymahatelnosti již pravomocně uložených pokut, ale 
obstrukcí správního řízení – dokazování ve správním řízení, 
námitkami podjatosti, doručování, vad podání, omluv 
z jednání apod., tj. stadia řízení před uložením pokuty 
samotné. Předmětem návrhu novely je vymožení již uložené 
a pravomocné pokuty za přestupek. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
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 5. Zhodnocení rizika: Žádáme kompletně doplnit tuto 
část, ve které by mělo být popsáno, jaká jsou možná 
rizika spojená s nepřijetím úpravy. Ve Zprávě sice je 
obsažena analýza rizik, ta se nicméně zaměřuje 
pouze na rizika implementace. 

Akceptováno.  
Rizika spojená s nepřijetím úpravy byla doplněna do 
závěrečné zprávy. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 6. Návrh variant řešení: Předkladatel by měl zmínit, zda 
byla uvažována i jiná věcná řešení (např. více 
motivační a méně restriktivní) inspirovaná uvedenou 
zahraniční praxí či konzultacemi s vybranými 
subjekty. 

Akceptováno 
Možnosti využití zahraniční úpravy byly diskutovány. Některé 
způsoby řešení vymahatelnosti práva v zahraničí byly právě 
z důvodů nepřiměřenosti z dalšího uvažování vyloučeny, 
neboť představují z hlediska dopadu (zejména na osobní 
svobodu dlužníka a zatížení dalších složek státního aparátu) 
mnohem větší restrikci. Komentář k zahraniční úpravě byl 
doplněn do závěrečné zprávy. 
V České republice existuje, obdobně jako i v jiných zemích 
EU, možnost uložení pokuty v příkazním řízení. Řešení 
přestupku příkazem na místě představuje motivační nástroj 
pro pachatele přestupku – a to s ohledem na výši pokuty a 
vyřízení přestupku na místě bez dalších časových a finančních 
nákladů spojených s řízením o přestupku. S ohledem na 
častější využívání automatizovaných technických prostředků 
pro kontrolní činnost a dokumentaci některých dopravních 
přestupků existuje v České republice i právní úprava 
objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. V případě 
objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla je 
provozovateli zasílána výzva k úhradě určené částky podle § 
125h zákona o silničním provozu. Částka se stanoví ve stejné 
výši jako pokuta, kterou lze uložit příkazem na místě, tj. je 
nižší, než která by přestupci hrozila ve správním řízení, navíc 
přestupci nejsou připsány body. I tento nástroj lze považovat 
za nástroj motivující k úhradě určené částky a vyřešení 
dopravního přestupku. 

LRV: souhlasí s vypořádáním 
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 7. Identifikace nákladů a přínosů: Žádáme doplnit 
tuto část, ve které by mělo být popsáno, jaké typy 
nákladů a přínosů a jakým dotčeným subjektům mohou 
vzniknout v případě uplatnění jednotlivých variant. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů: Veškeré relevantní 
informace k vyhodnocení je nutné soustředit pouze do 
jedné části textu a vysvětlit mechanismus vyhodnocení. 
Ten by měl odpovídat jedné z doporučovaných 
standardizovaných metod – viz Vzdělávací manuál pro 
hodnocení dopadů regulace. Předkladatel by měl 
zejména vyjasnit, podle jakých nákladů a přínosů či 
jiných kritérií (např. finanční náklady a přínosy pro státní 
rozpočet a rozpočet obcí, administrativní náklady, 
dopady na bezpečnost na silnicích, náklady spojené 
s dopravními nehodami, míra respektování pravidel 
silničního provozu, apod.) byla posuzována vhodnost 
variant a poskytnout jejich přehledné porovnání dle 
výsledných hodnot (výše či rozsah určitého 
nákladu/přínosu pro danou variantu). 

Akceptováno 
Do závěrečné zprávy byla v části Náklady spojené s přijetím 
regulace doplněna nulová varianta, celospolečenské náklady 
spojené s dopravními nehodami a jejich následky. U variant I 
a II byly náklady rozděleny na přímé a nepřímé, slovně byla i 
popsána administrativní zátěž spojená s navrhovanou 
regulací. 
Doplněna byla kritéria pro výběr varianty. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 8. Předkladatel by měl uvést, na čem je založen 
předpoklad snížení neuhrazenosti pokut o 5–10 % 
(kvalifikovaný odhad, zahraniční zkušenosti, výzkum, 
apod.). Dále přiblížit, jaký efekt je očekáván u pokut 
řidičů-cizinců, které tvoří značnou část problému.  

Akceptováno 
Do Závěrečné zprávy bylo doplněno, že se jedná o 
kvalifikovaný odhad. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 9. Výběr doporučené varianty: V zájmu zachování 
logiky procesu RIA je třeba zařadit tuto část až za 
vyhodnocení nákladů a přínosů, které by fakticky 
mělo být podkladem pro výběr a argumentaci 
doporučené varianty 

Akceptováno 
Tato pasáž byla v Závěrečné zprávě přesunuta. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 10. Implementace: Je nutné stručně shrnout, jaká bude 
role a případné nové povinnosti a možnosti 
dotčených subjektů, jako je Policie ČR, Celní správa 

Akceptováno 
V rámci Výběru doporučené varianty byla doplněna i pasáž 
Implementace. 
Nedomníváme se, že by navrhovanou regulací vzrostlo riziko 
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ČR, obecní úřady, atd. Upřesnit, zda se v návaznosti 
na úpravu očekává např. posílení hlídek a kontrol či 
zvyšování povědomí řidičů o nové regulaci. 
U implementačních rizik by mělo být více 
zohledněno již zmíněné chování řidičů, např. 
možnost nárůstu rizikového chování (korupční, 
bezpečnostní) ve snaze vyhnout se přísnější represi. 

korupčního chování řidičů, neboť se nejedná o ukládání 
sankce za porušení právních předpisů, ale o vymožení 
pokuty, která již byla uložena, a je pravomocná. Z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu se naopak předpokládá, že se 
částečně zvýší míra dodržování právních předpisů, neboť se 
zvýší riziko, že dlužník bude kontrolován a pokutu bude 
muset uhradit. V tomto směru počítáme i s osvětou jak 
českých, tak zahraničních řidičů o nové právní úpravě. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 11. Dopady na podnikatelské prostředí: Žádáme více 
rozvést tento typ dopadů, zejména s ohledem na 
provozovatele kamionové dopravy.  

Akceptováno 
Dopady na podnikatele (provozovatele vozidla, vlastníka 
nákladu) byly upraveny v části Identifikace dotčených 
subjektů. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 12. Konzultace. Předkladatel by měl shrnout stěžejní 
výstupy z provedených konzultací, jejich samotný 
průběh, připomínky a stanoviska jednotlivých stran a 
jak s nimi bylo naloženo. Dále uvést, zda proběhly 
konzultace i se zástupci obcí (SMOČR, SMS ČR) a jaké 
bylo jejich stanovisko k navrhovanému 
rozpočtovému určení příjmů z předaných pokut. 

Akceptováno 
Doplněno do Závěrečné zprávy. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

 13. Přezkum účinnosti: Žádáme kompletně doplnit 
uvedenou část, ve které by mělo být uvedeno, 
s jakým časovým odstupem bude provedeno 
vyhodnocení účinnosti změn a za sledování jakých 
ukazatelů (lze využít ty stanovené v popisu cílů).  

Akceptováno 
Doplněno do Závěrečné zprávy. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
 

Ministerstvo 
financí 

Důvodová 
zpráva, 
obecná část - 
7 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy   
Předpokládáme, že náklady, o kterých se píše ve větě 
první jsou náklady ve výši 3,1 až 3,63 mil. Kč zmíněné v 
RIA. Toto vyčíslení je třeba doplnit i do důvodové zprávy.  

Akceptováno. 
 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 
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Zároveň požadujeme, aby bylo v důvodové zprávě 
řečeno, že uvedené náklady budou uhrazeny v rámci 
schválených výdajů státního rozpočtu na příslušný rok 
bez nároků na dodatečné navyšování výdajů v 
příslušných kapitolách státního rozpočtu. 

ČMKOS § 42a odst. 4 
až 9 

1. ČMKOS považuje za nedostatečnou a nepřehlednou 
navrhovanou právní úpravu námitky proti zadržení 
tabulek registrační značky nebo proti zabránění 
vozidlu v jízdě použitím technického prostředku. 

Odůvodnění: V případě, že nedoplatek není uhrazen na 
místě kontroly způsobem uvedeným v zákoně, má 
policista oprávnění vyzvat povinnou osobu k vydání 
registrační značky nebo registrační značku zadržet. 
Pokud policista vyhodnotí, že je vhodnější použít 
technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla - např. 
pokud je vůči povinné osobě evidováno větší množství 
nedoplatků, může použít technický prostředek 
k zabránění odjezdu vozidla. 
Vzhledem k tomu, že tím, kdo má informace týkající se 
nedoplatku, je obecný správce daně, kterému byla 
pokuta předána k vymáhání, bude se námitka proti 
nedoplatku podávat u tohoto správce daně. Pokud by 
však námitka směřovala pouze proti zadržení tabulek 
registrační značky nebo proti zabránění vozidlu v jízdě 
použitím technického prostředku, nelze ji samostatně 
uplatnit. To nevylučuje ev. odpovědnost za škodu 
způsobenou nesprávným úředním postupem podle 
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 
národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 
(notářský řád) - např. v případě, že policista zadrží 
tabulky registrační značky a neumožní úhradu 
prostřednictvím platebního terminálu.  

Akceptováno jinak 
Proti samotnému zadržení tabulek registrační značky nebo 
proti použití technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla bude možné uplatnit stížnost podle § 261 daňového 
řádu tj. obecný prostředek ochrany osob zúčastněných na 
správě daní proti postupu správce daně, neposkytuje-li 
daňový zákon jiný prostředek ochrany.  
Tímto obecným prostředkem ochrany práv je tak nahrazen 
institut námitky proti úkonu správce daně při placení daní (§ 
159 DŘ). Prošetřování stížnosti není řízením, jehož výsledkem 
by bylo vydání rozhodnutí, ale je samostatným procesním 
postupem sloužícím k nápravě vad úkonů správce daně a 
nevhodného chování úředních osob. Tato speciální úprava 
ochrany bude v návrhu zákona explicitně upravena. Jinak se 
použije obecná úprava daňového řádu. 
Jako prostředek ochrany tak bude možné uplatnit námitku 
proti nedoplatku podle § 159 daňového řádu.  Osobou 
zúčastněnou na správě daní je v tomto ohledu jak řidič, po 
kterém je požadováno uhrazení nedoplatku, tak 
provozovatel, kterému bez uhrazení jeho nedoplatku nejsou 
vráceny tabulky registrační značky nebo odstraněn technický 
prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Podle § 159 odst. 2 
daňového řádu se námitka podává u správce daně, který 
úkon provedl. Při nesprávném postupu policisty/celníka 
(např. neumožní-li policista/celník úhradu nedoplatku na 
místě v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu 
apod.), bude námitka uplatněna u příslušného útvaru Policie 
ČR nebo Celní správy ČR.  
Poškozený může postupovat také podle zákona č. 82/1998 
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Případné škody způsobené v souvislosti se zadržením 
registrační značky nebo použitím technického 
prostředku k zabránění odjezdu vozidla, náklady spojené 
s jízdou vozidla na místo odstavení vozidla a odstavením 
vozidla jdou k tíži povinné osoby. To nevylučuje ev. 
odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným 
úředním postupem. Navrhovatel sám uvádí, že tuto 
námitku nelze samostatně uplatnit. Systémově tak 
nejsou řádně zakotveny prostředky obrany proti 
nesprávnému úřednímu postupu a případnému zneužití 
oprávnění policisty. Odkaz na „eventuální odpovědnost 
státu za škodu“ je ve zcela vágní rovině. 

Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 
Bude doplněno do důvodové zprávy. Poučení o prostředcích 
ochrany bude doplněno do úředního záznamu, který bude 
vyhotoven při zadržení tabulek registrační značky nebo při 
použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 
ČMKOS: s vypořádáním souhlasí 

 
§ 42a odst. 4 
až odst. 9 
 

2. ČMKOS nesouhlasí se způsobem uhrazení nedoplatku 
ze strany kontrolovaného řidiče vozidla nebo 
nedoplatku provozovatele vozidla za přestupek. 

Odůvodnění: Policista může požadovat úhradu po řidiči 
vozidla cestou platby v hotovosti anebo platebním 
příkazem (za předpokladu, že policista je vybaven 
platebním terminálem). Dle našich informací tímto 
platebním terminálem nedisponují některé útvary PČR. 
Je také evidentní, že některé policejní úkony v režimu 
novely zákona přinesou nárůst administrativy a to jak v 
terénu, tak i současně na útvarech PČR. Požadujeme 
toto zohlednit v důvodové zprávě. 
 

Vysvětleno, akceptováno 
Nepředpokládá se, že by byla posílena kontrolní činnost 
Policie ČR nebo orgánů Celní správy ČR výhradně za účelem 
navrhované regulace, ale v souvislosti s navýšením početního 
stavu Policie ČR (viz Návrh usnesení vlády č. 166/2020 ke 
změně systemizace Policie České republiky pro rok 2020 a 
výhledu posílení počtu systemizovaných služebních míst 
Policie České republiky pro roky 2021 - 2023 a k usnesení 
vlády č. 165/2020 o rozvoji dálničních oddělení Policie České 
republiky do roku 2025) lze očekávat postupné navýšení 
počtu policistů, tedy i kontrolní činnosti v oblasti dopravy. 
Oba subjekty se budou podílet na vynucování navrhované 
úpravy v rámci své kontrolní činnosti podle zákona o 
silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích a 
zákona o silniční dopravě, tudíž lze očekávat i větší dopad 
navrhované regulace. Administrativní zátěž je spojena 
s vypsáním úředního záznamu, informováním provozovatele 
vozidla, evidencí a vracením zadržených registračních značek, 
což jsou obdobné úkony, které kontrolní orgány činí i v rámci 
dokumentace jiné kontroly v rámci své působnosti.  
Útvary Policie ČR a orgány Celní správy ČR, které provádějí 
kontroly vozidel v rámci své působnosti, jsou již dnes 
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vybaveny platebními terminály, postupně se vybavují i další 
útvary.   
Způsob implementace a administrativní zátěž byly doplněny 
do důvodové zprávy. 
ČMKOS: s vypořádáním souhlasí 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

čl. I a čl. II (§ 
42b odst. 1 a 
2 zákona o 
Policii ČR a § 
35c odst. 1 a 
2 zákona  
o Celní správě 
ČR)   

1. Podle shora uvedených ustanovení má být řidič 
vozidla, resp. provozovatel vozidla, který nemá 
nedoplatek na pokutě, oprávněn požadovat po Policii 
ČR, resp. po Celní správě ČR, vydání zadržených 
státních poznávacích značek či popřípadě odstranění 
technického prostředku sloužícího k zabránění 
odjezdu vozidla „nejdříve nejbližší pracovní den“ po 
zadržení tabulek státní poznávací značky nebo použití 
uvedeného technického prostředku. Konstatujeme,  
že z návrhu není zřejmé, zda se má „nejbližším 
pracovním dnem“ rozumět nejbližší následující 
pracovní den, či též den, ve kterém došlo k uhrazení 
nedoplatku. Upozorňujeme přitom,  
že zadržení státní poznávací značky, resp. 
neodstranění technického prostředku z vozidla po 
uhrazení shora uvedeného nedoplatku lze považovat 
za neopodstatněné a tedy i nepřiměřené ve vztahu 
k právu provozovatele vozidla pokojně užívat svůj 
majetek (srov. čl. 11 Listiny základních práv a svobod 
a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod). Požadujeme 
proto slova „nejdříve nejbližší pracovní den“ z návrhu 
předmětných ustanovení bez náhrady vypustit.  

Akceptováno 
Pokud se týká vrácení zadržené registrační značky, nemá ani 
Policie ČR, ani orgány Celní správy ČR zájem zadržovat 
registrační značku déle, než je nutné. Je ale třeba si 
uvědomit, že jak příslušníci Celní správy ČR, tak příslušníci 
Policie ČR vykonávají výkon působnosti v terénu (např. šetří 
dopravní nehodu, provádějí dohled nad dodržováním 
pravidel silničního provozu, kontrolují dodržování 
bezpečnostních přestávek, zaplacení mýtného apod.). Pokud 
zadrží tabulku registrační značky, mohou ji v místě 
stanoveném v úředním záznamu o zadržení registrační 
značky fyzicky vydat (po uhrazení pokuty) až po návratu do 
tohoto místa.   To byl důvod, proč byl v návrhu stanoven 
„nejbližší pracovní den“. V návrhu jsme tedy jako 
kompromisní řešení vypustili „nejbližší pracovní den“ a 
ponechali jsme stanovení místa a doby, kdy je možné tabulku 
vyzvednout, pouze v tomto úředním záznamu.  
Poznámka: V případě zadržení osvědčení o registraci vozidla 
podle § 6a zákona o silničním provozu zasílá podle § 6b 
zákona o silničním provozu policista zadržený doklad 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému 
k zapisování údajů o vozidle až nejbližší pracovní den po jeho 
zadržení. Úřad vrací podle § 6c zákona o silničním provozu 
tento doklad rovněž až v rámci svých úředních hodin.  I 
v tomto případě může být závada na vozidle odstraněna 
dříve než je možné doklad vrátit. V případě tohoto zákona se 
může jednat dokonce o dobu delší, než je doba stanovená 
v návrhu, aniž by to činilo v praxi problémy.  
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním 
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 Bod 6 
důvodové 
zprávy 

2. Konstatujeme, že navržená právní úprava je 
způsobilá představovat zásah do práva pokojně 
užívat svůj majetek (čl. 11 Listiny základních práva a 
svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod), jakož i 
práva na respektování soukromého života, a to 
zejména v případech, kdy zásahem Policie ČR, resp. 
Celní správy ČR dojde k omezení práva na realizaci 
povolání (čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv  
a základních svobod). V této souvislosti 
upozorňujeme, že důvodová zpráva neobsahuje 
hodnocení, zda lze zásah do shora uvedených práv 
v návrhem zákona předvídaných případech 
považovat za nezbytný a přiměřený, nýbrž toliko 
obsahuje konstatování, podle něhož „[n]ávrhem 
upravená problematika není upravena 
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 
republika vázána“.     

V této souvislosti přitom upozorňujeme, že z návrhu 
zákona ani z důvodové zprávy není zřejmé, zda má 
policista, resp. celník, při rozhodování o zajištění státní 
poznávací značky, resp. o použití technického prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla povinnost přihlížet rovněž 
k přiměřenosti navržených opatření ve vztahu k výši 
nedoplatku na pokutě a k intenzitě možného zásahu do 
shora uvedených práv. Zároveň není zřejmé, jaký vztah 
má mít navržená právní úprava k § 11 zákona o Policii ČR 
a k § 19 zákona o Celní správě ČR, které obecně zakotvují 
povinnost přiměřeného postupu.  
S ohledem na shora uvedené proto požadujeme vyjasnit 
vztah navrženého mechanismu ke shora uvedeným 
základním právům a k požadavkům na přiměřenost 
zásahu do těchto práv.  

Akceptováno 
Do důvodové zprávy byla doplněna pasáž týkající se 
přezkumu ústavnosti a přiměřenosti zákonné úpravy. 
 
Většina pokut uložených orgány celní správy příkazem na 
místě (podle zákona č. 111/1994 Sb. jde o 80,6 % případů, 
podle zákona 13/1997 Sb. jde o 89,5 % případů) jsou pokuty 
do 2000 Kč. Průměrná pokuta uložená Policií ČR v příkazním 
řízení je 608 Kč. Tj. jedná se o pokuty, které může povinná 
osoba tak, jak je i v návrhu zakotveno, uhradit na místě 
kontroly a vyhnout se tak uplatnění navrhovaného nástroje.  
Stanovení hranice by de facto znemožnilo u většiny případů 
využití navrhovaného nástroje: policista nebo celník by 
osobu zkontrolovali, zjistili, že má nedoplatek – a v případě, 
že by ji neuhradil na místě, mohl by dál pokračovat v jízdě.  
 
Souhrnná výše pokuty u jedné osoby však může být vyšší, 
pokud nebylo uhrazeno více nedoplatků, což ale 
z dostupných údajů celní správy nelze zjistit jinak než 
dotazem na konkrétní osobu.  
 
Je ale nutné si uvědomit, že nástroj se navrhuje použít na 
základě již pravomocně uložené pokuty, tj. exekučního titulu, 
a současně je povinné osobě umožněno uhradit dlužnou 
částku hotově nebo prostřednictvím platebního terminálu na 
místě kontroly tak, aby se předešlo zadržení registrační 
značky nebo použití technického prostředku. Případně je 
možné doložit úhradu jiným způsobem (za prokazatelné 
zaplacení nedoplatku se považuje i aktualizovaný údaj 
z evidence nedoplatků, pokladní stvrzenka celního úřadu 
nebo výpis z účtu). 
 
Zásada přiměřenosti je v návrhu novely a Závěrečné zprávě 
zmíněna s odkazem na „důvody zvláštního zřetele hodné“ 
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zejména v souvislosti s možností nevyužít navrhovaný nástroj 
– např. v případě invalidních osob apod. 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním 

Magistrát hl. 
m. Prahy 

Čl. I, § 42a 
odst. 1 písm. 
a ); Čl. II, § 
35b odst. 1 
písm. a) 

1. Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„a) policií, obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností nebo obecní policií, byl-li tento nedoplatek 
předán k vymáhání obecnému správci daně, nebo“. 

Odůvodnění: 

Návrh zákona podle našeho názoru zcela opomíjí, že 
správní tresty podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
silničním provozu“), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve vztahu 
k řidičům taxislužby rovněž některé přestupky podle 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, ukládají v příkazním řízení na místě 
také strážníci obecních policií. Strážník obecní policie je 
při ukládání pokuty za přestupek v příkazním řízení na 
místě v postavení správního orgánu sui generis a takto 
uloženou pokutu nelze zahrnout mezi správní tresty 
uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností. 
Především ve vztahu k zákonu o silničním provozu se pak 
jedná o oprávnění poměrně rozsáhlá a četnost takto 
uložených správních trestů je značná. Návrh zákona tak 
bezdůvodně opomíjí rozsáhlou agendu přestupků, které 
jsou projednávány s řidiči vozidel na místě v příkazním 
řízení strážníky obecních policií.  

Vzhledem k usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 
1565/17 ze dne 18. 7. 2017, které blíže definuje 
nepřiměřenost vymáhání daňových nedoplatků 
uložených ve správním řízení ve vztahu k výši nákladů 
podle § 175 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
jsou již v dnešní době takto vzniklé nedoplatky z 

Akceptováno jinak 
Nedoplatky pokut uložených obecní policií příkazem na místě 
byly zahrnuty do návrhu nikoliv vyjmenováním subjektů, 
které pokutu za dopravní přestupek ukládají, ale odkazem na 
nedoplatky podle zákona o silničním provozu, zákona o 
silniční dopravě a zákona o pozemních komunikacích 
předané do dělené správy. 
 
Magistrát hl.m. Prahy: s vypořádáním souhlasí 
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blokových pokut na místě nezaplacených po uplynutí 
stanovené lhůty ve valné většině případů předávány k 
vymáhání příslušnému správci daně (celní správě) 
a nejsou tak vymáhány prostřednictvím soukromých 
exekutorů. 

Z hlediska účelu navrhovaného zákona je tak zcela 
nerozhodné, zda pokutu na místě za stejný přestupek 
podle novelizovaných zákonů uloží policista, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností nebo strážník obecní 
policie. Pokud je vzniklý nedoplatek předán příslušnému 
správci daně, pak podle našeho názoru není důvod, proč 
by takový nedoplatek nemohl být součástí postupu 
policisty nebo celníka, který by vedl k jeho uhrazení. 
Vzhledem k tomu, že exekuce cestou správce daně je 
stejně jako v případě obecních úřadů obce s rozšířenou 
působností volbou oprávněného, nebráníme se ani 
návrhu, který by takto vymožené příjmy zahrnul do 
příjmů státního rozpočtu, popř. určil jiný poměrný podíl 
z výtěžku daňové exekuce. 

V této souvislosti si dále dovoluji upozornit, že pokud by 
daňové nedoplatky za přestupky uložené obecní policií 
nebyly zahrnuty do návrhu zákona, vedlo by to 
v konečném důsledku k nižšímu respektu řidičů ve 
vztahu k pokutám ukládaným strážníky obecních policií, 
jelikož tyto by byly i nadále obtížněji vymahatelné. 

 Čl. III, § 36 
odst. 7;  

2. Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(7) Pokuta uložená obecní úřadem obce s rozšířenou 
působností nebo obecní policií podle tohoto zákona, jejíž 
exekuci na žádost provedl obecný správce daně místně 
příslušný podle jiného zákona, je příjmem státního 
rozpočtu.“. 

Odůvodnění: 

viz připomínka k Části první čl. I k § 42a odst. 1 písm. a). 

Akceptováno jinak 
V souladu s vypořádáním připomínky č. 1 byla provedena 
úprava předmětného ustanovení takto: 
„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 50 % příjmem státního 
rozpočtu a z 50 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil.“  
Zároveň bylo navrženo přechodné ustanovení ohledně 
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nedoplatků pokut předaných do účinnosti navrhovaného 
zákona. 
Magistrát hl.m. Prahy: s vypořádáním souhlasí (pozn.: 
poměr upraven dle vypořádání připomínky Sdružení místních 
samospráv) 

čl. IV, § 43 
odst. 3 

3. Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„Pokuta uložená obecní úřadem obce s rozšířenou 
působností nebo obecní policií podle tohoto zákona, 
jejíž exekuci na žádost provedl obecný správce daně 
místně příslušný podle jiného zákona, je příjmem 
státního rozpočtu, nejedná-li se o pokutu podle § 
42b odst. 1 písm. s).“. 

Odůvodnění: 
viz připomínka k Části první čl. I k § 42a odst. 1 písm. a). 

Akceptováno jinak 
V souladu s vypořádáním připomínky č. 1 byla provedena 
úprava předmětného ustanovení takto: 
„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 50 % příjmem státního 
rozpočtu a z 50 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil, 
nejedná-li se o pokutu podle § 42b odst. 1 písm. u).“ 
Zároveň bylo navrženo přechodné ustanovení ohledně 
nedoplatků pokut předaných do účinnosti navrhovaného 
zákona. 
Magistrát hl.m. Prahy: s vypořádáním souhlasí 
(pozn.: poměr upraven dle vypořádání připomínky Sdružení 
místních samospráv) 

Čl. V, § 125e 
odst. 3 

4. Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(3) Pokuta uložená obecní úřadem obce s rozšířenou 
působností nebo obecní policií podle tohoto zákona, jejíž 
exekuci na žádost provedl obecný správce daně místně 
příslušný podle jiného zákona, je příjmem státního 
rozpočtu.“. 

Odůvodnění: 

viz připomínka k Části první čl. I k § 42a odst. 1 písm. a). 

Akceptováno jinak 
V souladu s vypořádáním připomínky č. 1 byla provedena 
úprava předmětného ustanovení takto: 
„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 50 % příjmem státního 
rozpočtu a z 50 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil.“ 
Zároveň bylo navrženo přechodné ustanovení ohledně 
nedoplatků pokut předaných do účinnosti navrhovaného 
zákona. 
Magistrát hl.m. Prahy: s vypořádáním souhlasí (pozn.: 
poměr upraven dle vypořádání připomínky Sdružení místních 
samospráv) 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Závěrečná 
zpráva RIA 

Shrnutí závěrečné zprávy RIA se dle Obecných zásad 
hodnocení dopadů regulace (RIA) vkládá jako úvodní 
stránka závěrečné zprávy RIA. 
V návaznosti na výše uvedenou připomínku upravit i 
obsah na obálce materiálu. 

Akceptováno 
Ministerstvo životního prostředí souhlasí s vypořádáním 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Čl. I, § 42a 
odst. 4  

1. MZV navrhuje v odstavci 4 za slovo „nedoplatek“ 
vložit slova „řidiče, který je současně provozovatel 
vozidla, nebo nedoplatek provozovatele vozidla“. 

Odůvodnění připomínek 1 až 4: 
Navržené úpravy vycházejí z názoru MZV, že postih 
provozovatele vozidla, který není povinnou osobou, tj. 
nemá nedoplatek na pokutě za přestupek podle zákona 
o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích 
nebo zákona o silniční dopravě, formou zadržení tabulek 
registrační značky či zabránění vozidlu v další jízdě 
použitím příslušného technického prostředku, je 
nepřiměřeným zásahem do jeho vlastnického práva, 
zejména jeho dispoziční složky. Proto se navrhuje 
úprava, jež by postihovala pouze provozovatele vozidla, 
který je povinnou osobou, a to, bez ohledu na to, zda je 
současně policií kontrolovaným řidičem vozidla či nikoli.  
V případě nedoplatku řidiče kontrolovaného vozidla, 
jehož provozovatelem je osoba, jíž netíží nedoplatek 
vymezený v ust. § 42a odst. 1, MZV doporučuje jiný 
postih. Účinným postihem by mohlo být zadržení jeho 
řidičského průkazu (a tudíž rozšíření stávajícího ust. § 
118b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění příslušných novel). 

Vysvětleno 
Možnost řešení nedoplatku řidiče, který není 
provozovatelem, zadržením jeho řidičského průkazu bylo 
zvažováno při přípravě návrhu a konzultováno 
s Ministerstvem dopravy, do jehož gesce tato problematika 
spadá. Vzhledem k tomu, že v případě cizince - držitele 
cizozemského řidičského průkazu, který nemá na území ČR 
pobyt, lze řidičský průkaz zadržovat nejdéle do odjezdu 
držitele řidičského průkazu z území ČR, byla tato varianta 
zamítnuta jako nevhodná. Pokud bychom zadržovali řidičský 
průkaz déle, bylo by to v rozporu s čl. 42 Vídeňské úmluvy o 
silničním provozu. (Bylo doplněno do Závěrečné zprávy). 
 
Jako nejvhodnější řešení byla po konzultaci s Ministerstvem 
dopravy přijata úprava založená na obdobném principu, jako 
je dnes platná a v praxi běžně používaná legislativní úprava 
kaucí (tj. úhrada nebo imobilizace vozidla).  V případě, že 
kauce není složena, vozidlo je odtaženo nebo je použita 
botička, a to bez ohledu na to, zda je řidič jeho 
provozovatelem. Na rozdíl od podezření z přestupku řešíme 
v navrhovaném případě již pravomocnou pokutu (exekuční 
titul), tj. nelze v navrhované právní úpravě použít ani 
podmínku, „že se osoba podezřelá z přestupku bude vyhýbat 
řízení o přestupku“ (neboť pokuta již byla uložena a  je 
pravomocná), ani podmínku „důvodné obavy“,  že by 
případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s 
nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné 
(tato podmínka by v případě neuhrazené pokuty nastala 
vždy). Vysvětlení bylo doplněno do Důvodové zprávy a  

 

 Čl. I, § 42a 
odst. 8 

2 MZV, v návaznosti na úpravu/změnu 
provedenou v odstavci 4, navrhuje nové znění odstavce 
8: 
„ (8) Není-li provozovatel vozidla, který je povinnou 
osobou, současně řidičem vozidla, policie ho vyrozumí o 
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zadržení tabulek registrační značky nebo použití 
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, je-li 
to možné. Ve vyrozumění provozovatele vozidla policie 
uvede údaje podle odstavce 7.“. 

Závěrečné zprávy. 
 
Jak v případě kaucí, tak v případě navrhované úpravy jde 
primárně o zájem státu na bezpečnosti silničního provozu. 
Souvislost s bezpečností silničního provozu byla v Závěrečné 
zprávě na základě připomínek Úřadu vlády rozepsána.  
 
V případě, že by se návrh vztahoval pouze na provozovatele 
vozidla, nebylo by možné postihnout velké množství 
nedoplatků řidičů (ať už se jedná o řidiče osobního vozidla, 
kdy v registru silničních vozidel je jako provozovatel zapsána 
jiná osoba, ale zejména zahraničních profesionálních řidičů, 
kteří se na území ČR opakovaně dopouštějí závažných 
přestupků proti bezpečnosti silničního provozu, aniž by za 
tyto přestupky nesli odpovědnost.  
 
Značná část přestupků (nejen) profesionálních řidičů je 
přitom tzv. přičitatelná provozovateli vozidla. Navrhovaná 
právní úprava obsahuje také řadu nástrojů pro odstranění či 
zmírnění dopadu nedoplatku řidiče, který není 
provozovatelem vozidla nebo není řidičem v závislé činnosti, 
na provozovatele vozidla. (Oboje doplněno do Závěrečné 
zprávy, kpt. „Identifikace dotčených subjektů“). 
 
Na základě vypořádání připomínek Ministerstva dopravy byla 
upravena část Závěrečné zprávy „Dopady do 
podnikatelského prostředí“. Návrh byl rovněž projednán 
s Hospodářskou komorou a ČESMAD, který návrh rovněž 
podporuje. 
 
Do důvodové zprávy byla doplněna na základě vypořádání 
připomínky Ministerstva spravedlnosti pasáž týkající se 
přezkumu ústavnosti a přiměřenosti zákonné úpravy.  
 

Čl. I, § 42b 
odst. 1 

3 MZV, v návaznosti na výše uvedené připomínky, 
navrhuje v tomto odstavci slova „Řidič vozidla, který není 
jeho provozovatelem a který“ nahradit slovy „Pokud 
řidič vozidla“. 
 

 Čl. I, § 42b 
odst. 2 

4 MZV v souvislosti s výše navrženou úpravou 
navrhuje vypuštění odstavce 2 a označení stávajících 
odstavců 3 a 4 jako odstavce 2 a 3. 

Čl. II, § 35b 
odst. 4 a odst. 
8  a ust. § 35c 
odst. 1 a odst. 
2 

5. MZV navrhuje provést v uvedených ustanoveních 
zákona o Celní správě České republiky úpravy obdobné 
těm, jež jsou navrženy u návrhu novely zákona o Policii 
ČR, jelikož dotčené normativní texty jsou shodné. 
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Na základě připomínky Zmocněnkyně pro lidská práva byla 
do Důvodové zprávy doplněna část Zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky. 

 
Na základě připomínky Úřadu vlády byla doplněna část 
„Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána“, 
která upravuje užívání majetku v souladu s obecným 
zájmem. 
 
Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním 

 Důvodová 
zpráva, 
Závěrečná 
zpráva RIA 

6. MZV požaduje v důvodové zprávě, resp. 
závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace doplnit 
analýzu důvodů nízké vymahatelnosti pokut a 
rozpracovat zdůvodnění nutnosti další regulace. Není 
zcela zřejmé, zda skutečnou příčinou je nedostatečná 
právní úprava nebo špatné využívání stávajících institutů.  

Mezi jiným je třeba analyzovat údaje obsažené v tabulce 
o vymahatelnosti pokut uložených Celní správou ČR 
v příkazním řízení a počtu nezaplacených pokut 
uložených příkazem na místě a předaných Policií ČR Celní 
správě ČR k vymáhání v rámci dělené správy. V této 
souvislosti lze uvést, že je překvapivý zejména 
dlouhodobý pokles v úspěšnosti vymáhání pokut, resp. 
procentuální nárůst neuhrazených pokut mezi roky 2017 
a 2019 a současně propastný rozdíl mezi úspěšností 
vymáhání pokut uložených Celní správou ČR a Policií ČR. 
Tyto okolnosti by bylo žádoucí minimálně vysvětlit 
a zdůvodnit.  

Akceptováno  
Důvody nízké vymahatelnosti byly doplněny do Závěrečné 
zprávy, kpt. Definice problému.  Rozdíly v tabulkách Celní 
správy a PČR jsou dány rozdílnou působností a pravomocemi 
obou subjektů, druhem přestupků, které řeší, počtem a výší 
pokut.  Nárůst % neuhrazených pokut je dán zejména 
faktem, že vymáhání je tím  úspěšnější, čím uplynula delší 
doba od splatnosti nedoplatku, což vysvětluje propad ve 
vymáhání v posledních letech. 
Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním 

Zmocněnkyně 
pro lidská 
práva 

Obecně Souhlasím samozřejmě s tím, že pokuty a jiné sankce za 
přestupky je nutné hradit. Tento cíl je tedy z hlediska 
veřejného zájmu plně legitimní. Nicméně kroky směřující 

Akceptováno 
Na základě Vaší připomínky byl upraven bod 3 části 4. 
Důvodové zprávy „Zhodnocení souladu navrhované právní 
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k zajištění tohoto cíle musí být v souladu se základními 
ústavními principy vždy přiměřené a nesmí do práv osob 
zasahovat více než nad míru nezbytně nutnou pro 
dosažení tohoto cíle. A v tomto směru jde návrh již za 
tuto hranici.  
 
Pokud po neuhrazení pokuty má dojít de facto k zadržení 
vozidla (ať již zabavením registrační značky, bez níž je 
nelze provozovat, anebo zabráněním další jízdy tzv. 
botičkou), jedná se o zásah do práva vlastnického. Ten 
spočívá v omezení práva vozidlo užívat do doby 
zaplacení pokuty. Tento zásah může mít samozřejmě 
různou míru podle toho, zda jde o vozidlo využívané pro 
soukromé účely či naopak pro účely pracovní, kdy 
omezení v jeho užívání nabývá na síle. Jelikož návrh nijak 
neřeší vazbu mezi řidičem-pachatelem přestupku a 
samotným vozidlem, ve kterém je v dané chvíli zastaven, 
může lehce dojít k situaci, kdy je zadrženo a z provozu 
vyřazeno vozidlo, které měl řidič-pachatel pouze 
zapůjčeno či které např. užívá jako zaměstnanec, čímž je 
přímo a výrazně zasahováno do vlastnických práv úplně 
jiné osoby, která žádný přestupek nespáchala. To samé 
platí v případě, kdy vozidlo např. přepravuje věci ve 
vlastnictví další osoby, jejichž osud rovněž návrhem není 
nijak řešen. Tyto následky jsou dle mého názoru již za 
hranicí přiměřenosti a tudíž ústavnosti.  
 
I zásah do vlastnického práva samotného řidiče by měl 
odpovídat míře přestupku a především uložené pokutě, 
jak ostatně plyne i z německé právní úpravy popisované 
v závěrečné zprávě RIA. V tomto směru opět faktické 
zabavení auta či jeho vyřazení z provozu je zásahem 
poměrně výrazným a je otázka, zda by byl důvodný 
v případě nezaplacených pokut v hodnotě několika tisíc 

úpravy s ústavním pořádkem České republiky“.  
 
V Důvodové zprávě, části Zhodnocení souladu navrhované 
právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, byla doplněna část týkající se souladu s 
Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, 
zejména čl. 1 odst. druhý Dodatkového protokolu k Úmluvě, 
podle něhož má stát právo „přijímat zákony, které považuje 
za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s 
obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků 
nebo pokut“. Navrhovaná úprava zajišťuje úhradu 
pravomocně uložených pokut za dopravní přestupky, tj. 
sleduje nejen „placení daní a jiných poplatků nebo pokut“, 
ale i zájem státu na tom, aby motorové vozidla bylo užíváno 
v souladu s právními předpisy upravujícími zejména 
bezpečný provoz na pozemních komunikacích, tj. „užívání 
majetku v souladu s obecným zájmem“. 
 
Pokud se týká omezení práva vozidlo užívat do zaplacení 
pokuty, v návrhu je zakotveno právo provozovatele vozidla si 
zadržené registrační značky vyzvednout, resp. žádat o 
uvolnění vozidla, pokud on sám nemá nedoplatek na pokutě 
za dopravní přestupek. Provozovatel vozidla je o zadržení 
registračních značek informován.    
 
Doplněna byla i Důvodová zpráva k § 42b odst. 5a  § 35c 
odst. 5, kde byly vyjmenovány příklady okolností hodných 
zvláštního zřetele. Vzhledem k tomu, že není možné 
postihnout všechny případy, které se mohou v praxi 
vyskytnout, a vždy je třeba zvažovat i další okolnosti, jak 
ostatně uvádíte, bylo dohodnuto při vypořádání s ostatními 
připomínkovými místy (i s ohledem na požadavky legislativy), 
že tyto důvody nebudou uvedeny v zákoně, ale pouze 
v důvodové zprávě. Tyto okolnosti budou součástí interních 
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korun (připočteme-li k tomu případně další náklady jak 
na provedení opatření, tak i na straně řidiče a dalších 
osob jako náhrada vlastní autodopravy). Návrh však v 
tomto směru stanoví jen obecné mantinely jako obecné 
riziko nezaplacení pokuty. Je však otázka, zda toto riziko 
není již automaticky dáno dlužnými pokutami (o kterých 
se přitom může ještě vést správní řízení) a zda není ještě 
potvrzeno případným neuhrazením pokuty uložené za 
přestupek, pro který byl řidič zastaven. Správní úvaha 
ohledně proporcionality postupu se tak může snadno 
ukázat tautologická a bezzubá. 
 
Kromě zásahů do vlastnického práva mohou opatření 
zasahovat do svobody pohybu osob v něm jedoucích, tj. 
dalších mimo samotného řidiče. Pokud je vozidlu 
znemožněna další jízda, je tím logicky znemožněn či 
výrazně omezen pohyb osob v něm cestujících. Podoba a 
míra omezení samozřejmě závisí od okolností a 
alternativních možností pohybu – jiná bude situace ve 
městě, kde jsou k dispozici hromadné dopravní 
prostředky, jiná na venkově a jiná úplně mimo osídlené 
oblasti (např. na dálnici), kde jsou alternativy naopak 
velice omezené. V tomto směru návrh opět neobsahuje 
žádná opatření, jak tyto rizika zmírnit. Vozidlo má být 
před omezením pouze dopraveno na „nejbližší vhodné 
místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu“. Co se 
má pak stát s jeho osazenstvem včetně řidiče není 
známo. V závěrečné zprávě RIA se sice mluví o dopadech 
na třetí osoby cestující s řidičem, kterým se doporučuje 
uhradit pohledávku za něj a tím dopadům sankce 
předejít. Tento postup však rozhodně nepovažuji za 
přijatelný, neboť je úkolem státu jako zákonodárce 
vytvořit systém, který do práv osob zasahuje co 
nejméně, a nikoliv je naopak vyzývat, aby tento zásah 

aktů řízení, které jsou pro oba kontrolní subjekty závazné a 
budou metodicky ošetřeny tak, aby postup policistů i celníků 
byl jednotný.   
 "Okolnosti zvláštního zřetele" se běžně používají i v jiných 
právních předpisech, v praxi Policie ČR ani Celní správy ČR 
nečiní žádný problém, ani při řešení okolnosti, která není 
v důvodové zprávě výslovně uvedena. Policie ČR a Celní 
správa ČR se řídí v tomto ohledu zásadou přiměřenosti, která 
je zakotvena jak v zákoně o Policii České republiky (§ 11), tak 
v zákoně o Celní správě České republiky (§ 19). 
 
Na základě vypořádání připomínek Ministerstva dopravy byla 
upravena část Závěrečné zprávy „Dopady do 
podnikatelského prostředí“.  
 
Upravena byla i část týkající se „Identifikace dotčených 
subjektů“. 
 
Německá úprava je oproti navrhovanému postupu naopak 
přísnější, v případě neuhrazení pravomocné pokuty zasahuje 
do osobních svobod dlužníka, a to donucovací vazbou. 
Komentář k zahraniční úpravě (včetně slovenské) byl do 
Závěrečné zprávy doplněn. 
 
Pokud se týká slovenské úpravy (řešení vymožení 
neuhrazené cestou zadržení řidičského průkazu), je třeba 
upozornit na skutečnost, že v případě cizince - držitele 
cizozemského řidičského průkazu, který nemá na území ČR 
pobyt, lze řidičský průkaz zadržovat nejdéle do odjezdu 
držitele řidičského průkazu z území ČR. Pokud bychom jej 
zadržovali déle, bylo by to v rozporu s čl. 42 Vídeňské úmluvy 
o silničním provozu. Vzhledem k tomu, že řidiči vozidel 
registrovaných v jiném státě (a zde je problém 
s vymahatelností největší) jsou zpravidla držiteli 
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samy zmírnily. V mnohých situacích (např. matka 
s dětmi) toho spolujezdci ani schopni nebudou, nehledě 
na celkovou oprávněnost tohoto požadavku, kdy 
považuji za pochybné, aby někdo byl nucen hradit dluhy 
jiného. 
 
Závěrečná zpráva RIA přitom zmiňuje některé zahraniční 
právní úpravy, které slouží k dosažení stejného cíle, 
avšak nesou s sebou daleko mírnější zásahy do práv 
dotčených osob. Vedle systému německého s obecným 
příkazem proporcionality je zmiňován systém slovenský, 
kde se nezabavují ani neomezují vozidla, ale řidičské 
průkazy neplatičů se nahrazují provizorními s omezenou 
časovou i územní platností. Tím se zásahy do práv 
ostatních dotčených osob prakticky eliminují – vozidlo 
dorazí do cíle s nákladem i cestujícími, je možné je dále 
používat a pouze neplatící řidič ztratí za určitou dobu 
řidičské oprávnění, pokud pokutu nezaplatí. Z návrhu 
není vůbec jasné, proč nebyl zvolen tento systém, když 
navíc efektivita nového systému má být přes jeho  
represivnost pouze kolem 10%. I proto návrh nepovažuji 
za přiměřený. 
 
Požaduji proto návrh přepracovat a buď navrhovaná 
opatření vypustit a nahradit je např. systémem podle 
slovenské úpravy, nebo doplnit opatření na ochranu 
práv dotčených osob. 

cizozemského řidičského průkazu, a Českou republikou 
pouze projíždějí, považujeme toto řešení z hlediska dosažení 
požadovaného účelu za nevhodné, v případě zadržování 
řidičského průkazu cizinců v rozporu s Vídeňskou úmluvou. 
Toto řešení by navíc představovalo větší administrativní 
zatížení jak kontrolních, tak správních orgánů. 
 
Zmocněnkyně pro lidská práva: Připomínka byla změněna 
na doporučující 
(otázka potřebnosti byla rozpracována v Důvodové zprávě, 
doplněno bylo i rozpracování principů navrhované právní 
úpravy) 
 

 

 

Sdružení 
místních 
samospráv ČR 

k části třetí čl. 
III, k části 
čtvrté čl. IV. a 
části páté čl. 
V. - ke změně 
rozpočtového 
určení příjmu 

Sdružení místních samospráv ČR nesouhlasí s 
předloženým návrhem a změnou rozpočtového určení 
příjmu z pokut uložených obecním úřadem obce s 
rozšířenou působností, jejíž exekuci na žádost obecního 
úřadu provedl obecný správce daně v rámci dělené 
správy. 

Akceptováno částečně 
Vnímáme, že nedostatečná vymahatelnost pokut je pro obce 
dlouhodobým a obtížně řešitelným problémem. I když návrh 
původně směřoval k vymáhání nedoplatků za pokuty uložené 
celními orgány nebo Policií ČR, byla po konzultaci 
s Ministerstvem dopravy zpracována další varianta zahrnující 
i pokuty uložené obecními úřady obcí s rozšířenou 
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z pokut 

 

Dle důvodové zprávy je stávajícím problémem to, že 
náklady na vymožení jdou plně k tíži celního, resp. 
policejního orgánu, a to i tehdy, kdy náklady na 
vymožení převyšují předmětnou částku. Z těchto důvodů 
se navrhuje změna stávající úpravy rozpočtového určení 
příjmů z vymožených pokut ve prospěch státního 
rozpočtu. 

V souladu s daňovým řádem (§ 182 a násl. daňového 
řádu) má ale správce daně nárok na náhradu nákladů 
daňové exekuce vůči dlužníkovi (Exekuční náklady je 
povinen hradit dlužník, pokud daňová exekuce nebyla 
provedena neoprávněně. Exekuční náklady spočívají v 
náhradě nákladů za nařízení daňové exekuce, v náhradě 
nákladů za výkon prodeje a v náhradě hotových výdajů 
vzniklých při provádění daňové exekuce.) 

V rámci dělené správy při daňové exekuci pro pokutu 
uloženou obecním úřadem obce s rozšířenou působností 
proto považujeme za správné řešení, aby pouze tyto 
exekuční náklady byly příjmem  státního rozpočtu, 
příjem z pokuty aby pak byl zachován jako příjem obce. 

Navrhujeme tedy, aby došlo ke změně návrhu tak, že 
pouze exekuční náklady v případě daňové exekuce jsou 
příjmem státního rozpočtu, a aby příjem z pokut 
uložených obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností i nadále zůstal příjmem obce. 

 

působností, resp. obecní policií. Tato varianta byla navržena 
jako doporučená.  
 
Vzhledem k tomu, že v poslední době významnou měrou 
vzrostl počet přestupků zadokumentovaných kamerovými 
systémy, které obecní úřady obcí s rozšířenou působností jen 
obtížně vymáhají, dochází k zahlcení orgánů Celní správy ČR 
a potenciálně nespravovatelnému nárůstu agendy. Předávání 
nedoplatků od obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
navíc probíhá (až na výjimky) předáním exekučního titulu 
v papírové, nikoliv elektronické formě, takže jejich 
zpracování a evidování v informačním systému Celní správy 
ČR CEPAN, který je nezbytný pro postup Celní správy podle 
daňového řádu, zvyšuje personální a finanční nároky na 
zpracování nedoplatků předávaných obcemi do dělené 
správy. 
Exekuční náklady podle § 182 daňového řádu zahrnují 
náklady spočívající v náhradě nákladů za nařízení daňové 
exekuce, v náhradě nákladů za výkon prodeje a v náhradě 
hotových výdajů vzniklých při provádění daňové exekuce.  
Exekuční náklady dle § 182 DŘ vznikají při vydání exekučního 
příkazu (po zjištění majetku či finančních prostředků, které 
lze postihnout exekucí) ze zákona ve výši 2 % z exekuované 
částky (min. 500 Kč; max. 500 tis. Kč). Náklady za výkon 
prodeje, popř. hotové výdaje jsou skutečné náklady, které při 
exekuci vzniknou, např. náklady na odtahovou službu apod. 
V případě nedoplatků cizinců tyto náklady prakticky vůbec 
nevzniknou, protože tu nemají majetek.  
 
Náklady spojené se zajištěním navrhovaného způsobu 
vymáhání nedoplatku předaného do dělené správy 
(vymáhání „v provozu“) jdou k tíži celního a policejního 
orgánu, který by navrhovaný způsob vymáhání zajišťoval, a 
byly by hrazeny ze státního rozpočtu (úpravy informačního 
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systému pro evidenci nedoplatků a její zpřístupnění Policii 
ČR, nákup technických prostředků pro zabránění vozidlu 
v jízdě, navýšení výdajů za bankovní poplatky, navýšení 
výdajů za pohonné hmoty, administrativní náklady apod.). 
Tyto náklady nejsou v případě Celní správy ČR zahrnuty do 
exekučních nákladů, v případě Policie ČR nejsou hrazeny 
vůbec. 
 
Z těchto důvodů navrhujeme změnu rozpočtového určení 
vymožených nedoplatků, podle níž 70 % příjmů jde do 
rozpočtu obce, 30 % do státního rozpočtu.  
 
Zdůrazňujeme, že obecní úřad obce s rozšířenou působností 
má i nadále možnost vymoci uloženou pokutu ve své 
působnosti a do dělené správy nedoplatky vůbec 
nepředávat. 
 
Navrhované řešení zvyšuje oproti stávajícímu způsobu 
vymáhání nedoplatků předaných ORP do dělené správy 
a) pravděpodobnost vymožení pokuty uložené ORP, která je 
jinak prakticky nevymahatelená, zejména u zahraničních 
dlužníků b) motivaci osob, které spáchaly přestupek, a byla 
jim zaslána výzva k uhrazení určené částky nebo jim byla 
uložena pokuta, uhradit tuto přímo obci (jinými slovy vede ke 
zvýšení vymahatelnosti pokut a tedy i příjmů příslušných 
obecních úřadů bez toho, aby musely být nedoplatky 
předávány do dělené správy a administrativně zatěžovat jak 
ORP, tak Celní správu ČR). 
Zároveň bylo navrženo přechodné ustanovení ohledně 
nedoplatků pokut předaných do účinnosti navrhovaného 
zákona. 

Sdružení místních samospráv s vypořádáním souhlasí 

Hospodářská obecně 1. Nepřijatelné (i z ústavního hlediska) je především Vysvětleno 
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komora vzájemné ručení řidiče a provozovatele vozidla, kdy 
řidič má uhrazovat nedoplatky provozovatele vozidla 
a obráceně.  

Po konzultaci s Ministerstvem dopravy byla jako nejvhodnější 
přijata úprava založená na obdobném principu, jako je dnes 
platná a v praxi běžně používaná legislativní úprava kaucí. 
Kauce se vybírá v případě podezření ze spáchání přestupku, 
je-li důvodné podezření, že se osoba podezřelá z přestupku 
bude vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné 
vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými 
náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. V případě, že kauce 
není složena, vozidlo je odtaženo nebo je použita botička, a 
to bez ohledu na to, zda je řidič jeho provozovatelem. Na 
rozdíl od podezření z přestupku řešíme v navrhovaném 
případě již pravomocnou pokutu (exekuční titul). Jak 
v případě kaucí, tak v případě navrhované úpravy jde 
primárně o zájem státu na bezpečnosti silničního provozu. 
Souvislost s bezpečností silničního provozu byla v Závěrečné 
zprávě na základě připomínek Úřadu vlády rozepsána. 
Úprava byla akceptována. 
 
V případě, že by se návrh vztahoval pouze na provozovatele 
vozidla, nebylo by možné postihnout velké množství 
nedoplatků řidičů (ať už se jedná o řidiče osobního vozidla, 
kdy v registru silničních vozidel je jako provozovatel zapsána 
jiná osoba, ale zejména zahraničních profesionálních řidičů, 
kteří se na území ČR opakovaně dopouštějí závažných 
přestupků proti bezpečnosti silničního provozu, aniž by za 
tyto přestupky nesli odpovědnost. Značná část přestupků 
profesionálních řidičů je přitom tzv. přičitatelná 
provozovateli vozidla (viz § 10 odst. 3 zákona o silničním 
provozu, § 3 zákona o silniční dopravě, § 22i zákona o 
pozemních komunikacích).  
 
Navrhovaná právní úprava obsahuje řadu nástrojů pro 
odstranění či zmírnění dopadu nedoplatku řidiče, který 
nevzniknul porušením právních předpisů ze závislé činnosti, 
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na provozovatele vozidla.  
 
Na základě vypořádání připomínek Ministerstva dopravy 
byla upravena část Závěrečné zprávy „Dopady do 
podnikatelského prostředí“. Ministerstvo dopravy, (do jehož 
gesce spadá zákon o silniční dopravě, zákon o pozemních 
komunikacích a zákon o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, včetně zákona o silniční dopravě 
upravující podnikatelské aktivity v silniční dopravě), 
s vypořádáním souhlasí. 
 
Do důvodové zprávy byla doplněna na základě vypořádání 
připomínky Ministerstva spravedlnosti pasáž týkající se 
přezkumu ústavnosti a přiměřenosti zákonné úpravy.  
 
Na základě připomínky Zmocněnkyně pro lidská práva byla 
do Důvodové zprávy doplněna část Zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky.  

 
Na základě připomínky Úřadu vlády byla doplněna část 
„Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána“, 
která upravuje užívání majetku v souladu s obecným 
zájmem. 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

2. Dále se dává na uvážení policisty, zda „pozdější 
vymáhání (nedoplatku) by mohlo být spojeno se 
značnými obtížemi, popřípadě by nebylo vůbec 
možné“, aniž návrh vymezuje podmínky, za kterých 
se tak stane, a tedy může dojít k zadržení registrační 
značky nebo k zabránění vozidlu v jízdě použitím 
technického prostředku. To vytváří podmínky pro 
úřední svévoli a následky mohou být v řadě případů 

Akceptováno 
Navrhovaná podmínka byla stanovena obdobně, jako je 
tomu v případě § 167 daňového řádu, kde je upraven 
zajišťovací institut pro situace, že existuje odůvodněná 
obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo 
daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její 
vymahatelnosti nedobytná. Rovněž u kaucí podle zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 
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drastické a neúměrné přestupku. Taková úprava 
neobstojí ani v případě zahraničních řidičů 
(provozovatelů vozidel), protože je možné najít 
nástroje, jak vymáhat pohledávky pokut i v zahraničí 
(má je např. Německo, jde mj. o důvodovou zprávou 
zmiňovaný systém EUCARIS, který je dle stránek MD 
ČR již u nás zaveden).  

předpisů, je tato podmínka stanovena pro případy, kdy 
existuje obava, že se řidič bude vyhýbat řízení o přestupku, 
nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno 
s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.  
 
Podmínka důvodné obavy byla z návrhu vypuštěna. Do 
návrhu však byly nově upraveny „okolnosti hodné zvláštního 
zřetele,“ které umožní policistovi či celníku nezadržet 
tabulky registrační značky, resp. nepoužít technický 
prostředek pro zabránění odjezdu vozidla. Příklady těchto 
důvodů budou upraveny v důvodové zprávě a interních 
aktech řízení. Za důvody hodné zvláštního zřetele je možné 
považovat např. případy, kdy je ve vozidle přepravována 
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba 
mladší 15 let, osoba starší 70 let, jsou-li v motorovém vozidle 
v rámci silniční dopravy prováděné pro vlastní nebo cizí 
potřeby za účelem podnikání přepravovány osoby, živá 
zvířata, rychle se kazící zboží nebo nebezpečný náklad. Tyto 
okolnosti budou součástí interních aktů řízení, které jsou pro 
oba kontrolní subjekty závazné a budou metodicky ošetřeny 
tak, aby postup policistů i celníků byl jednotný.   
Ustanovení § 42b odst. 5 (§ 35c odst. 5) bude pak nadále 
obsahovat taxativně vymezené případy, kdy je použití tohoto 
oprávnění vyloučeno.  

Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním  
 
Vysvětleno 
Pokud se jedná o systém Eucaris a jeho modul CBE, je nutné 
zdůraznit, že tento modul umožňuje automatizované 
dotazování státu přestupku do registru silničních vozidel 
státu registrace vozidla, kterým byl spáchán jeden z osmi 
vybraných dopravních přestupků za účelem zjištění 
provozovatele vozidla a jeho adresy. Nejedná se tedy o 
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nástroj pro samotné vymáhání práva, ale nástroj pro 
usnadnění přeshraniční výměny informací k provozovateli 
vozidla, které by měly usnadnit vymáhání práva (blíže viz 
Závěrečná zpráva). Německý, resp. rakouský model 
(zahrnující mj. donucovací vazbu v délce několika týdnů) 
nepovažujeme z hlediska zásady přiměřenosti, zejm. zásahu 
do osobní svobody, za vhodný (blíže viz Závěrečná zpráva). 
 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

3. Návrh zákona navíc vylučuje opravný prostředek 
proti zadržení registrační značky nebo zabránění 
v jízdě vozidlu, a to absolutně, tj. i v případě, že toto 
zadržení bylo neoprávněné, tj. neexistoval 
nedoplatek nebo důvodná obava z nemožnosti nebo 
obtížnosti jeho vymožení. Navrhovaná opatření jsou 
absolutně nepřiměřená, neboť pokuty ukládané za 
přestupky, pro které lze podle návrhu provést 
zadržení registračních značek nebo zabránění vozidlu 
v jízdě, se pohybují v řádu maximálně desetitisíců 
korun, ale škody napáchané navrhovanými 
opatřeními mohou v případě firemních doprav 
dosahovat statisíců korun.   

Navíc, pokud se jedná např. o dopravní firmu, jejíž 
vozidlo přepravuje nebezpečné věci podle 
mezinárodní dohody ADR, tak ani není možné, aby 
bylo vozidlo někde jen tak volně odstaveno třeba i po 
dobu několika dní, pokud zásah policie připadne na 
den volna nebo klidu.  

Vysvětleno Akceptováno jinak 
Proti samotnému zadržení tabulek registrační značky nebo 
proti použití technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla bude možné uplatnit stížnost podle § 261 daňového 
řádu tj. obecný prostředek ochrany osob zúčastněných na 
správě daní proti postupu správce daně, neposkytuje-li 
daňový zákon jiný prostředek ochrany.  
Tímto obecným prostředkem ochrany práv je tak nahrazen 
institut námitky proti úkonu správce daně při placení daní (§ 
159 DŘ). Prošetřování stížnosti není řízením, jehož 
výsledkem by bylo vydání rozhodnutí, ale je samostatným 
procesním postupem sloužícím k nápravě vad úkonů správce 
daně a nevhodného chování úředních osob.  
 
Jinak se použije obecná úprava daňového řádu. 
Jako prostředek ochrany tak bude možné uplatnit námitku 
proti nedoplatku podle § 159 daňového řádu.  Osobou 
zúčastněnou na správě daní je v tomto ohledu jak řidič, po 
kterém je požadováno uhrazení nedoplatku, tak 
provozovatel, kterému bez uhrazení jeho nedoplatku nejsou 
vráceny tabulky registrační značky nebo odstraněn technický 
prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Podle § 159 odst. 2 
daňového řádu se námitka podává u správce daně, který 
úkon provedl. Při nesprávném postupu policisty/celníka 
(např. neumožní-li policista/celník úhradu nedoplatku na 
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místě v hotovosti nebo prostřednictvím platebního 
terminálu apod.), bude námitka uplatněna u příslušného 
útvaru Policie ČR nebo Celní správy ČR. Poškozený může 
postupovat také podle zákona č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Bude 
doplněno do důvodové zprávy. Poučení o prostředcích 
ochrany bude doplněno do úředního záznamu, který bude 
vyhotoven při zadržení tabulek registrační značky nebo při 
použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 
 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

4. Novela bohužel zřejmě neřeší situaci, kdy je 
přestupek zjištěný s využitím automatické kontroly 
např. úsekové měření rychlosti nebo mýtné, a 
spáchaný cizincem, který ale nereaguje na výzvu 
k zaplacení. Nevzniká tak dluh a cizinec je i nadále 
„beztrestný“.  

Vysvětleno 
Pokud je vybraný přestupek spáchán vozidlem 
registrovaným v jiném členském státě a je zjištěn 
kamerovým systémem, zjistí se přes CBE modul Eucaris, kdo 
je provozovatelem, tomu se pošle informační dopis, že s jeho 
vozidlem byl spáchán přestupek. Správní orgán pošle výzvu 
k úhradě určené částky (dobrovolné plnění v rozsahu sankce 
v příkazním řízení, bez bodů). Pokud není uhrazena, pak se 
postupuje podle objektivní odpovědnosti provozovatele 
vozidla (§ 125f zákona o silničním provozu), tj. provozovateli 
se uloží pokuta.  
Pokud není pokuta zaplacená a je obcí předána do dělené 
správy, vztahuje se doporučovaná úprava varianty I i na tyto 
nedoplatky.  
 
Návrh řeší vymahatelnost pravomocných pokut za dopravní 
přestupky, které uložil celní úřad, nebo byly předány Policií 
ČR nebo obcí s rozšířenou působností do dělené správy, tj. 
vztahuje se na  
a) neuhrazené příkazy uložené na místě policistou,  
b) neuhrazené příkazy uložené na místě strážníkem,   
c) neuhrazené pravomocné pokuty uložené správním 
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orgánem na základě oznámení přestupku a předané 
k vymáhání obecnému správci daně dle § 106 SŘ. 
 
Pokud se týká dopravního přestupku provozovatele vozidla 
se sídlem či bydlištěm v cizině, který je zjištěn kamerovým 
systémem, je možné u vybraných přestupků zjistit 
provozovatele vozidla přes modul CBE (neuhrazené mýtné 
bude možné řešit na základě směrnice EU 2019/520 a 
modulu TOLL, který by měl být spuštěn do konce roku 2021). 
Pokud provozovatel nereaguje na výzvu k uhrazení určené 
částky, je s ním následně vedeno správní řízení, které se 
ukončí pravomocným rozhodnutím ve věci.  
 Revizí objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a 
problémy spojenými s úhradou určené výzvy a správním 
řízením, v oblasti dopravních přestupků, včetně doručování, 
se aktuálně zabývá meziresortní pracovní skupina 
Ministerstva dopravy. 
(Bylo doplněno do Závěrečné zprávy). 
Otázka doručování je v gesci MD, nikoliv PČR a CS, proto 
nemůže být ani řešena novelou zákona o Policii ČR a Celní 
správě ČR. Nepřímé novely nejsou Legislativními pravidly 
vlády dovoleny.  
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

čl. I § 42a 
odst. 1 
Čl. II, § 35b 
odst. 1 

5. Žádáme vynětí části textu takto: 

„(1) Policista je oprávněn při kontrole vozidla požadovat 
po řidiči vozidla uhrazení jeho nedoplatku nebo 
nedoplatku provozovatele vozidla na pokutě za 
přestupek podle zákona o silničním provozu, zákona o 
pozemních komunikacích a zákona o silniční dopravě, 
uložené …. „. 

Odůvodnění:  

Řidič není odpovědný za finanční záležitosti 
provozovatele vozidla a na rozdíl od státu nemá ani 

Vysvětleno 
Po konzultaci s Ministerstvem dopravy byla jako 
nejvhodnější přijata úprava založená na obdobném principu, 
jako je dnes platná a v praxi běžně používaná legislativní 
úprava kaucí (úhrada nebo imobilizace vozidla). I v rámci 
kaucí je v platné právní úpravě (srov. § 35c odst. 2 zákona o 
silniční dopravě) upraveno zastupování dopravce řidičem 
(„Při výběru kauce orgány Police České republiky nebo celní 
úřady poučí řidiče, který pro účely vybírání kauce zastupuje 
dopravce…“) V případě, že kauce není složena, vozidlo je 
odtaženo nebo je použita botička, a to bez ohledu na to, zda 
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nástroje na to, jak po provozovateli vozidla, za kterého 
by pokutu uhradil, vymohl zaplacenou částku zpět. Řidič 
soukromého vozidla navíc zpravidla nebude v situaci, kdy 
si bude moci vybrat, zda pokutu uhradit či nikoliv, 
protože např. na dálnici nepojede tramvaj, na kterou by 
mohl třeba i s přepravovanými dětmi a potřebnými 
zavazadly nastoupit a absolvovat tak zbytek cesty. 

je řidič jeho provozovatelem.  
 
Na rozdíl od podezření z přestupku řešíme v navrhovaném 
případě již pravomocnou pokutu (exekuční titul),  tj. nelze 
v navrhované právní úpravě použít podmínku, „že se osoba 
podezřelá z přestupku bude vyhýbat řízení o přestupku“ 
(neboť pokuta již byla uložena příkazem na místě nebo ve 
správním řízení a je pravomocná). Ze stejného důvodu není v 
případě nedoplatku na pokutě na místě ani posuzování 
podmínky důvodné obavy, „že by případné vymáhání 
pravomocné pokuty nebylo vůbec možné“ – tato podmínka 
již nastala: pokuta nebyla do splatnosti uhrazena a  
nedoplatek je exekučním titulem. Nedoplatek nebyl uhrazen 
ani na místě kontroly motorového vozidla. (Bylo doplněno 
do Závěrečné zprávy.) 

Do Závěrečné zprávy byla doplněna část Identifikace 
dotčených subjektů, kde jsou popsány jednotlivé případy 
dotčených osob. 
  
Do návrhu byly rovněž doplněny „okolnosti zvláštního 
zřetele“, které umožní policistovi či celníku nezadržet 
tabulky registrační značky, resp. nepoužít technický 
prostředek pro zabránění odjezdu vozidla (viz připomínka 2). 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 
 

čl. I § 42a 
odst. 1 písm. 
a ) 

6. Požadujeme upravit ustanovení takto: 

„a) policií, dopravním úřadem nebo obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností, byl-li tento nedoplatek 
předán k vymáhání obecnému správci daně, nebo“  

Odůvodnění:  

Některé přestupky dopravce např. dle zákona č. 
111/1994 Sb., projednává dopravní úřad.  

Vysvětleno 
Návrh se vztahuje na přestupky podle zákona o silničním 
provozu, zákona o silniční dopravě a zákona o pozemních 
komunikacích v případě, že pokuty byly uloženy celním 
úřadem nebo nedoplatky na nich byly předány do dělené 
správy. S ohledem na koncepci právní úpravy nelze*) 
navrhovaný postup rozšířit na ukladatele, který není 
oprávněný předat nedoplatek k exekuci obecnému správci 
daně (tj. dopravní úřad).  
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Celní správa, tj. ani Policie ČR nemají přístup k nedoplatkům 
za pokuty uložené dopravním úřadem, protože tyto 
nedoplatky se nepředávají do dělené správy. Proto 
objektivně nelze tyto nedoplatky řešit navrhovaným 
postupem. 
*)Nedoplatky na pokutách může podle § 105 odst. 1 písm. a) 
předat do dělené správy správní orgán, který rozhodoval v 1. 
stupni, pokud nestanoví zákon, že je sám exekučním 
orgánem.  Obecní úřad a krajský úřad jsou podle § 106 odst. 
2 správního řádu exekučním orgánem, pokud rozhodovaly 
v 1. stupni nebo je-li takovýmto správním orgánem jiný 
orgán územně správního celku /např. obecní policie/. Exekuci 
může provést místně příslušný obecný správce daně (celní 
správa) ale jen na žádost obecního úřadu, nikoliv krajského 
úřadu, jak je stanoveno v § 106 odst. 2, věta druhá. Z tohoto 
důvodu Vaši připomínku nelze akceptovat. 
 
Doplnění navrhované právní úpravy o dopravní úřady by 
neodůvodněně rozšiřovalo předmět navrhované úpravy, a 
narušilo nejen koncepci celého návrhu, ale znamenalo by i 
zásah do správního řádu. Jednalo by se tak o nepřímou 
novelu správního řádu s dalšími dopady do daňového 
řádu. Případné rozšíření by si vyžádalo další náklady, se 
kterými návrh nepočítá, a to včetně nezbytného propojení 
evidencí krajských úřadů, ve kterých jsou evidovány 
nedoplatky pokut uložených dopravními úřady tak, aby do 
něj měla přístup Policie ČR a Celní správa ČR (v současnosti 
návrh počítá s nutností přístupu Policie ČR do stávající 
evidence nedoplatků, jejímž správcem je Celní správa). Další 
náklady by byly spojeny se samotnou činností policistů a 
celníků.   Znamenalo by to i náklady pro samotné dopravní 
úřady, které k návrhu žádné návrhy na změny tohoto druhu 
nevznesly. S největší pravděpodobností by proto tato úprava 
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neprošla ani testem potřebnosti. (Podle vyjádření 
Ministerstva dopravy nejsou zásadní problémy s vymáháním 
pokut uložených dopravními úřady, ani Asociace krajů 
takovýto požadavek nevznesla.) 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 
 

čl. I, § 42a 
odst. 1 písm. 
b); čl. II § 35b 
odst. 1 písm. 
b) 

7. Požadujeme text ustanovení upravit takto:  

„b) celním úřadem, byl-li tento nedoplatek předán k 
vymáhání,“ 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto návrhu je vyloučit z působnosti zákona 
pokuty, které jsou např. jeden den po splatnosti, neboť 
důsledky návrhem zaváděných opatření mohou být 
drastické, a současně vyvážit přístup k nedoplatkům 
podle písm. b) s přístupem k nedoplatkům z pokut 
ukládaných policií nebo obecním úřadem podle odst. 1 
písm. a), kde stejný požadavek je vyjádřen stejnými 
slovy.  

Vysvětleno 
Dle § 8 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, je obecným 
správcem daně celní úřad, nikoliv jednotlivé oddělení celního 
úřadu. Je sice pravdou, že v rámci organizační struktury je 
celní úřad rozdělen na různá oddělení, ale zde se nejedená o 
předání ve smyslu tzv. dělené správy, popř. § 106 zákona č. 
500/2004 SB., správní řád ve znění pozdějších předpisů, ale o 
prosté rozdělení výkonu práce. 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 
 

čl. I § 42a 
odst. 4; čl. II § 
35b odst. 4 

8. Požadujeme nahradit text: 

„je-li důvodná obava, že jeho pozdější vymáhání by 
mohlo být spojeno se značnými obtížemi, popřípadě by 
nebylo vůbec možné“  

přesným vymezením podmínek, za kterých může dojít 
k zadržení registrační značky nebo k zabránění vozidlu 
v jízdě použitím technického prostředku, nebo celý text 
odst. 4 odstranit.  

Odůvodnění:  

Ponechat na příslušníku dopravní policie, který vykonává 
kontrolu na silnici, zvážení možných důsledků jeho 
rozhodnutí pro vymáhání pokuty, které provádí 
specializovaný útvar, je zcela mimo jeho znalosti a (při 

Akceptováno jinak 
Navrhovaná podmínka byla stanovena obdobně, jako je 
tomu v případě § 167 daňového řádu, kde je upraven 
zajišťovací institut pro situace, že existuje odůvodněná 
obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo 
daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její 
vymahatelnosti nedobytná. Rovněž u kaucí podle zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů, je tato podmínka stanovena pro případy, kdy 
existuje obava, že se řidič bude vyhýbat řízení o přestupku, 
nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno 
s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. 
Navržená úprava však bude změněna v tom smyslu, že 
policista a celník, který provádí výkon kontroly vozidla, před 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVL3W)



Stránka 46 (celkem 87) 

vší úctě) i schopnosti. Široká podnikatelská sféra má 
velmi neblahou historickou zkušenost s vydáváním 
zajišťovacích příkazů daňovou správou podle § 167 
daňového řádu, kde je také pro jeho vydání zákonem 
stanovená podmínka „odůvodněnosti obavy“. Spousta 
sporů v této věci následně skončila u soudů, kdy 
podnikatel dostal za pravdu, přesto s napácháním 
velkých škod. A to přesto, že zajišťovací příkazy vydávali 
daňoví úředníci, pro něž posuzování a rozhodování ve 
věcech daní a jejich vymáhání je „denním chlebem“. 
Navíc, na rozdíl od zde navrhované právní úpravy, je u 
zajišťovacích příkazů připuštěn opravný prostředek.  

uplatněním oprávnění zadržení tabulky státní poznávací 
značky nebo zabránění motorovému vozidlu v jízdě použitím 
technického prostředku nebude posuzovat budoucí 
nemožnost úhrady nedoplatku, ale posoudí, zda neexistují 
případy hodné zvláštního zřetele, kdy policista nebo celník 
oprávnění nepoužije. Toto posouzení může učinit na místě 
kontroly s ohledem na danou situaci (např. na osoby a 
náklad, které jsou daným vozidlem dopravovány). 
Ustanovení § 42b odst. 5 (§ 35c odst. 5) bude pak nadále 
obsahovat taxativně vymezené případy, kdy je použití tohoto 
oprávnění vyloučeno. 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

Čl. I § 42a 
odst. 4 a  čl. II 
§ 35b odst. 4 

9. Požadujeme ustanovení upravit takto:  

„(4) Není-li nedoplatek řidiče, který je současně 
provozovatelem kontrolovaného vozidla, uhrazen na 
místě kontroly vozidla, …. „ 

Odůvodnění:  

Případné negativní důsledky nedoplatku řidiče nelze 
přenášet na provozovatele vozidla, který nenese za 
jednání řidiče v tomto ohledu žádnou odpovědnost a ani 
jej nemůže nijak ovlivnit. Současně není v silách a 
možnostech podnikatele ani byrokratického aparátu 
státu každý den vystavovat/vyžadovat potvrzení o 
bezdlužnosti řidičů, kterým podnikatelé svěřují svá 
vozidla např. pro přepravu výrobků nebo výpěstků svých 
nebo svých zákazníků.  

Vysvětleno 
Na základě vypořádání připomínek Ministerstva dopravy 
byla upravena část Závěrečné zprávy „Dopady do 
podnikatelského prostředí“. Ministerstvo dopravy, do jehož 
gesce spadá zákon o silniční dopravě, zákon o pozemních 
komunikacích a zákon o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, včetně zákona o silniční dopravě 
upravující podnikatelské aktivity v silniční dopravě, 
s vypořádáním souhlasí.  
 
Na základě ustanovení § 151 daňového řádu může každý 
požádat o potvrzení stavu osobního daňového účtu. 
S ohledem na pro-klientský přístup byl Celní správou ČR 
dokončen cPortál, prostřednictvím kterého bude možno, po 
elektronickém ověření identifikace, zjistit nedoplatky u 
orgánů Celní správy ČR on-line. Portál se momentálně 
testuje, předpoklad spuštění je v průběhu roku 2020, tj. ještě 
před navrhovanou účinností legislativního návrhu. Ověřit 
identifikaci bude možné u českých fyzických osob, případně 
zahraničních fyzických osob, které bude možno identifikovat 
přes uživatelský účet národní identitní autority NIA (s 
využitím databází jiných členských států). Právnické osoby se 
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mohou přihlásit do cPortálu přes přístupové údaje do datové 
schránky.  
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

Čl. I § 42a 
odst. 4 písm. 
a ), b) a  čl. II 
§ 35b odst. 4 
písm. a ), b) 

10. Požadujeme upřesnit text písm. a) a b) tak, aby bylo 
zřejmé, za jakých podmínek bude použit postup 
podle písm. a) a za jakých postup podle písm. b).  

Odůvodnění:  

Podle znění návrhu, kdy písm. a) a písm. b) je bez dalšího 
pouze spojeno spojkou „nebo“, je ponecháno na libovůli 
kontrolujícího policisty, zda použije postup podle písm. 
a) nebo podle písm. b), přestože každý má jiné dopady. 
V případě, že by došlo k zadržení registračních značek a 
následně k jejich vydání, může provozovatel vozidla/řidič 
namontovat registrační značky na vozidlo sám a vozidlo 
dále používat. V případě, že by došlo k zabránění vozidlu 
v jízdě použitím technického prostředku, musí 
provozovatel vozidla/řidič vyčkat (možná i několik dní) 
než policie sama technický prostředek z vozidla odstraní. 

Vysvětleno 
Pro navrhovanou úpravu je použita naprosto stejná 
formulace, jako je např. v § 124c zákona č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu. Ani zde zákon neobsahuje kazuistický 
výklad, kdy se použije technický prostředek a kdy se zadrží 
registrační značka, neboť je to pro využití v praxi 
neracionální.  
V případě, kdy je např. registrační značka připevněna nýty a 
není možné ji odmontovat, v případě, že řidič vozidla nebo 
provozovatel kontrolovaného vozidla má velké množství 
nedoplatků, je kontrolováno vozidlo, které je po zadržení 
registračních značek provozováno bez těchto značek nebo 
hrozí, že bude provozováno s náhradními registračními 
značkami vydanými v zahraničí apod., může policista nebo 
celník zvolit imobilizaci vozidla technickým prostředkem.  
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

Čl. I § 42a 
odst. 5; čl. II § 
35b odst. 5 

11. Požadujeme vyjmout první větu nebo její text 
upravit takto:  

„(5) Proti zadržení tabulek registrační značky nebo proti 
použití technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla nelze lze samostatně uplatnit námitku.“ 

Odůvodnění:  

Cílem je text upravit tak, aby bylo možné uplatnit 
námitku nejen proti nedoplatku, jak uvádí věta druhá 
stejného odstavce, ale i pro důvody, které stojí mimo 
zpochybnění nedoplatku jako takového, tj. např. pro 
nedůvodnost údajné obavy z nemožnosti nebo 
obtížnosti pozdějšího vymáhání. 

Akceptováno jinak 
Proti samotnému zadržení tabulek registrační značky nebo 
proti použití technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla bude možné uplatnit stížnost podle § 261 daňového 
řádu tj. obecný prostředek ochrany osob zúčastněných na 
správě daní proti postupu správce daně, neposkytuje-li 
daňový zákon jiný prostředek ochrany.  
Tímto obecným prostředkem ochrany práv je tak nahrazen 
institut námitky proti úkonu správce daně při placení daní (§ 
159 DŘ). Prošetřování stížnosti není řízením, jehož 
výsledkem by bylo vydání rozhodnutí, ale je samostatným 
procesním postupem sloužícím k nápravě vad úkonů správce 
daně a nevhodného chování úředních osob. Tato speciální 
úprava ochrany bude v návrhu zákona explicitně upravena. 
Jinak se použije obecná úprava daňového řádu. 
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Jako prostředek ochrany tak bude možné uplatnit námitku 
proti nedoplatku podle § 159 daňového řádu.  Osobou 
zúčastněnou na správě daní je v tomto ohledu jak řidič, po 
kterém je požadováno uhrazení nedoplatku, tak 
provozovatel, kterému bez uhrazení jeho nedoplatku nejsou 
vráceny tabulky registrační značky nebo odstraněn technický 
prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Podle § 159 odst. 2 
daňového řádu se námitka podává u správce daně, který 
úkon provedl. Při nesprávném postupu policisty/celníka 
(např. neumožní-li policista/celník úhradu nedoplatku na 
místě v hotovosti nebo prostřednictvím platebního 
terminálu apod.), bude námitka uplatněna u příslušného 
útvaru Policie ČR nebo Celní správy ČR. Poškozený může 
postupovat také podle zákona č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Bude 
doplněno do důvodové zprávy. Poučení o prostředcích 
ochrany bude doplněno do úředního záznamu, který bude 
vyhotoven při zadržení tabulek registrační značky nebo při 
použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

Čl. I § 42a 
odst. 7 písm. 
h) a  čl. II ů 
35b odst. 7 
písm. h)  

12. Požadujeme vyjmout celý text písm. h)   

Odůvodnění:  

Text bez dalšího předjímá, že policista v protokolu 
stanoví, nějaké další blíže neidentifikované podmínky 
pro vrácení tabulek registrační značky nebo odstranění 
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 
Pokud by se mělo jednat o pouhé poučení, kde lze 
tabulky registrační značky vyzvednout, případně, jak 
dosáhnout odstranění technického prostředku, je třeba 
text odpovídajícím způsobem upravit. Pro úplnost 
uvádíme, že poučení by bylo žádoucí.  

Akceptováno 
Dotčená úprava byla z návrhu vypuštěna. Již stávající úprava 
po jejím navrhovaném zpřesnění stanoví, že úřední záznam 
obsahuje údaje o útvaru policie a času, kdy je možné 
vyzvednout zadržené tabulky registrační značky nebo se 
domáhat odstranění technického prostředku k zabránění 
odjezdu vozidla. Pokud je uhrazen nedoplatek, žádné další 
podmínky pro povinnou osobu nejsou stanoveny. 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 
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Čl. I § 42a 
odst. 9, čl. II § 
35b odst. 9 

13. Požadujeme ustanovení upravit takto:  

„Odpovědnost řidiče vozidla nebo provozovatele vozidla 
za vozidlo, náklad a přepravované osoby není tímto 
opatřením dotčena.“  

Odůvodnění:  

Je nepřijatelné vyvozovat odpovědnost provozovatele 
vozidla za nedoplatek řidiče, tedy jednání/opomenutí, 
které nemá žádnou souvislost s provozovatelem vozidla.  

Vysvětleno 
Nejedná se o odpovědnost za nedoplatek, ale za vozidlo, 
náklad a přepravované osoby v případě odstavení vozidla a 
zadržení registrační značky či použití technického 
prostředku. Obdobně je tato odpovědnost upravena např. v 
§ 35d zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, § 77 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů apod. Předmětné 
ustanovení tedy nezakládá novou odpovědnost ani řidiče ani 
provozovatele. Ustanovení bylo současně zpřesněno. 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

Čl. I § 42b 
odst. 1 a  čl. II 
§ 35b odst. 1 

14. Požadujeme ustanovení upravit takto:  

„(1) Řidič nebo provozovatel vozidla, který není jeho 
provozovatelem a který prokáže, že on nebo 
provozovatel vozidla nemá nedoplatek na pokutách 
podle § 42a odst. 1, je nejdříve nejbližší pracovní den po 
zadržení tabulek registrační značky nebo použití 
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 
oprávněn…“  

Odůvodnění:  

Opět se zde směšují povinnosti řidiče a provozovatele 
vozidla; není přípustné, aby jeden ručil za druhého, 
ledaže jde o řidiče, který je zároveň provozovatelem 
vozidla. Není také z textu jasné, jakým způsobem daná 
osoba nepochybně prokáže, že nemá nedoplatek na 
pokutách – možnost toto zjistit má především příslušný 
orgán.  

Celý návrh nové úpravy by se měl vztahovat pouze na 
řidiče, který je současně provozovatelem 
kontrolovaného vozidla, tudíž je tato část věty 
nadbytečná. Pokud dojde k pochybení na straně státní 
správy a ukáže se, že řidič/provozovatel vozidla nemá 

Vysvětleno 
Návrh dopadá jednak na řidiče, který neuhradil pokutu, bez 
ohledu na to, zda je či není provozovatelem kontrolovaného 
vozidla, jednak na provozovatele kontrolovaného vozidla, 
pokud tento provozovatel neuhradil pokutu. Na místě 
kontroly řidič zastupuje provozovatele (nikoliv naopak), tj. je 
zde použita obdobná právní formulace, jako v § 35d zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde řidič na místě 
kontroly zastupuje dopravce.  
Provozovatel vozidla, který je obeznámen s tím, že má 
nedoplatky na pokutách za dopravní přestupky, si je vědom 
rizika, které je s provozováním takovéhoto vozidla (v případě 
přijetí navrhované úpravy) spojeno.  Tj. řidič má buď 
možnost na místě kontroly pokutu uhradit hotově nebo 
bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz 
prostřednictvím platební karty (již dnes řeší někteří 
provozovatelé vozidla v silniční dopravě obdobné 
„mimořádné“ výdaje prostřednictvím zapečetěné platební 
karty pro případ nouze, kterou dostávají profesionální řidiči 
na cestu, aby se předešlo škodám na přepravovaném 
nákladě nebo škodám způsobeným zpožděním doručení 
nákladu) nebo provozovatel prokáže uhrazení nedoplatku. 
Za prokazatelné uhrazení nedoplatku (jak je uvedeno 
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žádný nedoplatek, musí být vozidlo uvolněno okamžitě.  v důvodové zprávě) se považuje i aktualizovaný údaj 
z evidence nedoplatků, pokladní stvrzenka celního úřadu 
nebo výpis z účtu. Řidič, který zastupuje provozovatele 
vozidla (jsou-li všechny nedoplatky uhrazeny), může 
registrační značky převzít a  pokračovat v jízdě nebo požádat 
o odstranění technického prostředku. 
V případě osobního vozidla je řidič v řadě případů 
spoluvlastníkem kontrolovaného vozidla /vozidlo ve 
společném jmění manželů/ nebo rodinným příslušníkem 
provozovatele kontrolovaného vozidla. Velmi často se také 
jedná o firemní vozidlo, jehož vlastníkem/provozovatelem je 
leasingová společnost a řidič je jeho výhradním uživatelem.  
 
Pokud se týká vrácení zadržené registrační značky, nemá ani 
Policie ČR, ani orgány Celní správy ČR zájem zadržovat 
registrační značku déle, než je nutné. Je ale třeba si 
uvědomit, že jak příslušníci Celní správy ČR, tak příslušníci 
Policie ČR vykonávají výkon působnosti v terénu (např. šetří 
dopravní nehodu, provádějí dohled nad dodržováním 
pravidel silničního provozu, kontrolují dodržování 
bezpečnostních přestávek, zaplacení mýtného apod.). Pokud 
zadrží tabulku registrační značky, mohou ji v místě 
stanoveném v úředním záznamu o zadržení registrační 
značky fyzicky vydat (po uhrazení pokuty) až po návratu do 
tohoto místa.   To byl důvod, proč byl v návrhu stanoven 
„nejbližší pracovní den“. V návrhu jsme tedy jako 
kompromisní řešení vypustili „nejbližší pracovní den“ a 
ponechali jsme stanovení místa a doby, kdy je možné 
tabulku vyzvednout, pouze v tomto úředním záznamu.  
Poznámka: V případě zadržení osvědčení o registraci vozidla 
podle § 6a zákona o silničním provozu zasílá podle § 6b 
zákona o silničním provozu policista zadržený doklad 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému 
k zapisování údajů o vozidle až nejbližší pracovní den po jeho 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVL3W)



Stránka 51 (celkem 87) 

zadržení. Úřad vrací podle § 6c zákona o silničním provozu 
tento doklad rovněž až v rámci svých úředních hodin.  I 
v tomto případě může být závada na vozidle odstraněna 
dříve než je možné doklad vrátit. V případě tohoto zákona se 
může jednat dokonce o dobu delší, než je doba stanovená 
v návrhu, aniž by to činilo v praxi problémy. 
 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním 

 Čl. I § 42b 
odst. 2; čl. II § 
35b odst. 2 

15. Požadujeme celý odstavec vyjmout.  
Odůvodnění:  

Celý návrh nové úpravy by se měl vztahovat pouze na 
řidiče, který je současně provozovatelem kontrolovaného 
vozidla, tudíž je tento odstavec nadbytečný. 

Vysvětleno 
Viz výše 
Hospodářská komora: souhlasí s vypořádáním  

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Čl. I, § 42a 
odst. 4 
K čl. II, § 35b 
odst. 4 

1. Požadujeme vložit za slovo „nedoplatek“ slova 
„provozovatele vozidla“. Nejsme proti oprávnění 
Policie ČR vyžadovat po řidiči úhradu jeho 
nedoplatku v okamžiku, kdy řídí vozidlo, které 
provozuje jiná osoba. Není však přípustné 
sankcionovat provozovatele vozidla za nedoplatek 
řidiče tím, že bude jím provozované vozidlo vyřazeno 
z provozu do následujícího pracovního dne (tzn. i 
přes víkend nebo kvůli svátkům i po dobu tří, čtyř 
nebo i pěti dnů) a že bude muset s Policií ČR řešit 
opětovné uvedení vozidla do provozu. Toto 
imobilizování vozidla může způsobit provozovateli, 
např. pokud podniká, značné náklady (náhrada škody 
nebo smluvní pokuta pro neschopnost dostát 
smluvnímu závazku, odstoupení od smlouvy 
smluvním partnerem, náklady ušlých příležitostí). 
Provozovatel vozidla by pak byl odkázán na vymáhání 
náhrady škody po řidiči vozidla, což se může 
v konkrétním případě ukázat jako zdlouhavý, 
nákladný a v konečném důsledku i neúspěšný proces. 
Požadujeme proto, aby byla vyloučena možnost, že 

Vysvětleno 
Po zvážení všech možností řešení, včetně implementace 
zahraniční úpravy (viz Závěrečná zpráva, kpt. „Možnosti 
využití zahraniční úpravy“, „Princip navrhované právní 
úpravy“), byla jako nejvhodnější řešení po konzultaci 
s Ministerstvem dopravy, přijata úprava založená 
na obdobném principu, jako je dnes platná a v praxi běžně 
používaná legislativní úprava kaucí podle zákona o silniční 
dopravě, zákona o silničním provozu a zákona o pozemních 
komunikacích. Pokud kauce nebyla složena, je použit 
technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (případně 
je vozidlo odtaženo), a to bez ohledu na to, zda je řidič, který 
se dopustil přestupku, provozovatelem kontrolovaného 
vozidla. V navrhované úpravě tedy vycházíme z principu 
„uhrazení nedoplatku nebo imobilizace vozidla“. 
Na rozdíl od podezření z přestupku řešíme v navrhovaném 
případě již pravomocnou pokutu (exekuční titul). V případě 
vymáhání nedoplatku na pokutě za dopravní přestupky 
„v provozu“ bude proto vždy bezpodmínečně požadováno, 
aby byl nedoplatek uhrazen, a to s ohledem na základní cíle 
předloženého návrhu, kterými jsou bezpečnost silničního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVL3W)



Stránka 52 (celkem 87) 

bude provozovateli vozidla znemožněn provoz 
vozidla na základě nedoplatku řidiče, o kterém se 
provozovatel vozidla nemusí vůbec dozvědět a který 
nemůže nijak ovlivnit. Vozidlo by mělo být vyřazeno 
z provozu pouze v tom případě, že se jedná o 
nedoplatek provozovatele vozidla. 

V návaznosti na zapracování této připomínky bude 
zřejmě potřeba upravit i jiná ustanovení návrhu 
zákona – viz připomínky 3., 5., 7. a 8. 

provozu a uhrazení nedoplatků na pokutách.  Souvislost 
s bezpečností silničního provozu byla v Závěrečné zprávě 
upravena podrobněji.     
Do důvodové zprávy byla doplněna na základě připomínky 
Ministerstva spravedlnosti a  Zmocněnkyně pro lidská práva 
pasáž týkající se přezkumu ústavnosti a přiměřenosti 
zákonné úpravy.  
 
V Důvodové zprávě, části Zhodnocení souladu navrhované 
právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, byla doplněna část týkající se souladu s 
Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, 
zejména čl. 1 odst. druhý Dodatkového protokolu k Úmluvě, 
podle něhož má stát právo „přijímat zákony, které považuje 
za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s 
obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků 
nebo pokut“. Navrhovaná úprava zajišťuje úhradu 
pravomocně uložených pokut za dopravní přestupky, tj. 
sleduje nejen „placení daní a jiných poplatků nebo pokut“, 
ale i zájem státu na tom, aby motorové vozidla bylo užíváno 
v souladu s právními předpisy upravujícími zejména 
bezpečný provoz na pozemních komunikacích, tj. „užívání 
majetku v souladu s obecným zájmem“. 
 
Pokud se týká omezení práva vozidlo užívat do zaplacení 
pokuty, v návrhu je zakotveno právo provozovatele vozidla si 
zadržené registrační značky vyzvednout, resp. žádat o 
uvolnění vozidla, pokud on sám nemá nedoplatek na pokutě 
za dopravní přestupek. Provozovatel vozidla je o zadržení 
registračních značek informován.    
 
Na základě vypořádání připomínek Ministerstva dopravy (do 
jehož gesce spadá zákon o silniční dopravě, zákon o 
pozemních komunikacích a zákon o podmínkách provozu 
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vozidel na pozemních komunikacích, včetně zákona o silniční 
dopravě upravující podnikatelské aktivity v silniční dopravě) 
byla upravena část Závěrečné zprávy „Dopady do 
podnikatelského prostředí“. Návrh byl rovněž projednán 
s ČESMAD, který návrhu vyjádřil podporu. 
 
Novela byla kromě případů, kdy se oprávnění 
policisty/celníka ze zákona nepoužije, doplněna o případy 
„zvláštního zřetele hodné“, kdy policista/celník oprávnění 
použít nemusí. V Důvodové zprávě pak byly vyjmenovány 
příklady těchto okolností hodných zvláštního zřetele. 
Vzhledem k tomu, že není možné postihnout všechny 
případy, které se mohou v praxi vyskytnout, a vždy je třeba 
zvažovat i další okolnosti, bylo dohodnuto při vypořádání 
s ostatními připomínkovými místy (i s ohledem na požadavky 
legislativy), že tyto důvody nebudou uvedeny v zákoně, ale 
pouze v důvodové zprávě. Tyto okolnosti budou součástí 
interních aktů řízení, které jsou pro oba kontrolní subjekty 
závazné a budou metodicky ošetřeny tak, aby postup 
policistů i celníků byl jednotný.   
 
 "Okolnosti zvláštního zřetele" se běžně používají i v jiných 
právních předpisech, v praxi Policie ČR ani Celní správy ČR 
nečiní žádný problém, ani při řešení okolnosti, která není 
v důvodové zprávě výslovně uvedena. Policie ČR a Celní 
správa ČR se řídí v tomto ohledu zásadou přiměřenosti, která 
je zakotvena jak v zákoně o Policii České republiky (§ 11), tak 
v zákoně o Celní správě České republiky (§ 19). 
 
V případě, že by se návrh vztahoval pouze na provozovatele 
vozidla, nebylo by možné postihnout velké množství 
nedoplatků řidičů (zejména zahraničních profesionálních 
řidičů, kteří se na území ČR opakovaně dopouštějí závažných 
přestupků proti bezpečnosti silničního provozu, aniž by za 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVL3W)



Stránka 54 (celkem 87) 

tyto přestupky nesli odpovědnost; značná část přestupků 
(nejen profesionálních) řidičů je přitom přičitatelná 
provozovateli vozidla – viz „Identifikace dotčených osob“).  
Zároveň jsou v návrhu či Závěrečné zprávě uvedeny nástroje, 
které eliminují dopady na osoby, které nemají nedoplatek na 
pokutě za dopravní přestupek – např. cPortál, dopad jen na 
motorové vozidlo, okolnosti zvláštního zřetele hodné, 
možnost vyzvednutí RZ, úhrada na místě i bezhotovostně 
(Viz kpt. „Identifikace dotčených osob“).  
Ministerstvo místního rozvoje s vypořádáním souhlasí 

 Čl. I, § 42a 
odst. 4 
K čl. II, § 35b 
odst.  
 

2. Požadujeme vložit za slova „kontroly vozidla,“ slova 
„dosahuje-li výše alespoň 5000 Kč“. Není patrně 
v souladu s Listinou základních práv a svobod, a tedy 
není přípustné, aby bylo zabráněno v provozu vozidla 
v případě, kdy je nedoplatek příliš nízký. Např. 
zabránění provozu vozidla v případě, kdy by 
nedoplatek dosahoval pouhých 200 Kč, by bylo vždy 
nutné posuzovat jako neproporcionální zásah do 
vlastnického (nebo užívacího) práva, případně jako 
zásah do práva podnikat. Přestože by veškeré orgány 
veřejné moci měly vždy umět při jakémkoliv výkonu 
veřejné moci uplatňovat test proporcionality (z 
nedávné doby např. nález Ústavního soudu ve věci 
sp. zn. II. ÚS 807/19, ze starší doby nález Ústavního 
soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 4/94), považujeme za 
potřebné předejít případným excesům stanovením 
minimální výše nedoplatku, pro nějž je možné 
zabránit v provozu vozidla. Navrhujeme proto 
stanovit částku 5000 Kč jako minimální výši 
nedoplatku, pro nějž je možné zabránit v provozu 
vozidla. Lze však uvažovat i o jiné částce, neboť 
konkrétní zákonná hranice bude v tomto případě 
vždy do jisté míry arbitrární, přičemž čím nižší tato 
částka bude, tím větší hrozí riziko 

Vysvětleno 
Na rozdíl o vybrání kauce navrhované zadržení tabulek 
registrační značky a zabránění vozidla zajišťuje uhrazení 
pravomocně uložené pokuty (jde o exekuční titul). Jedná se 
tedy o opakovaný požadavek na úhradu pravomocné pokuty. 
 
Většina pokut uložených orgány Celní správy ČR příkazem na 
místě (podle zákona č. 111/1994 Sb. jde o 80,6 % případů, 
podle zákona 13/1997 Sb. jde o 89,5 % případů) jsou pokuty 
do 2000 Kč. Průměrná pokuta uložená Policií ČR v příkazním 
řízení je 608 Kč. Tj. jedná se o pokuty, které může dlužník 
tak, jak je i v návrhu zakotveno, uhradit na místě kontroly 
hotově nebo prostřednictvím platebního terminálu a 
vyhnout se tak uplatnění navrhovaného nástroje.  
 
Za neproporcionální bychom považovali, kdyby tuto možnost 
osoba, která má nedoplatek, neměla. Provozovatel vozidla, 
který je informován o zadržení tabulek registrační značky, si 
navíc může vyzvednout registrační značky nebo požádat o 
uvolnění vozidla, pokud sám nemá nedoplatek, v místě a 
době stanovené v úředním záznamu.  
 
Legislativní omezení výše pokuty pro použití navrhovaného 
zadržení registrační značky nebo použití technického 
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neproporcionálního zásahu do vlastnického, 
užívacího nebo jiného práva, případně do práva na 
podnikání. V tomto ohledu se lze inspirovat např. i § 
124a až 124c zákona č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kdy je možno vozidlo zajistit 
z důvodu nezaplacení kauce, která může být 
stanovena jako nejméně 3500 Kč. Stanovení 
předmětné částky na 3500 Kč bychom stále ještě 
považovali za přijetí přípustné míry rizika zásahu do 
základních lidských práv a svobod, byť se nám jeví 
jako bezpečnější a vhodnější námi uvedená částka 
5000 Kč. 

prostředku by bylo v rozporu s cílem návrhu. Jinými slovy: 
policista nebo celník by zjistili nedoplatek u kontrolované 
osoby, ale v drtivé většině případů by nemohli použít 
zadržení RZ nebo použít technický prostředek, takže by se 
návrh úpravy zcela minul účinkem a navíc by přinesl odlišný 
přístup v téže věci. Tento postup by s vysokou mírou 
pravděpodobnosti též prohloubil despekt k dodržování 
zákonů nejen osob, které porušují zákon, ale měl by 
negativní vliv i na ostatní účastníky silničního provozu, kteří 
zákony respektují. Z těchto důvodů nebyla v návrhu žádná 
hranice stanovena. Stát nemůže rezignovat na to, aby 
sankce, které byly za protiprávní jednání uloženy, nebyly 
vynuceny, a to bez ohledu na jejich výši, zejména, pokud je 
zde obecný zájem společnosti na ochraně života a zdraví 
účastníků silničního provozu. V tomto smyslu byla doplněna 
Důvodová a Závěrečná zpráva. 
 
Do důvodové zprávy byla doplněna na základě připomínky 
Ministerstva spravedlnosti pasáž týkající se přezkumu 
ústavnosti a přiměřenosti zákonné úpravy. Na základě 
připomínky Zmocněnkyně pro lidská práva byla do Důvodové 
zprávy doplněna část Zhodnocení souladu navrhované 
právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky. Na 
základě připomínky Úřadu vlády byla doplněna část týkající 
se souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 
svobod, zejména čl. 1 odst. druhý Dodatkového protokolu 
k Úmluvě, podle něhož má stát právo „přijímat zákony, které 
považuje za nezbytné, aby upravily užívání majetku v 
souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných 
poplatků nebo pokut“. Navrhovaná úprava zajišťuje úhradu 
pravomocně uložených pokut za dopravní přestupky, tj. 
sleduje nejen „placení daní a jiných poplatků nebo pokut“, 
ale i zájem státu na tom, aby motorové vozidla bylo užíváno 
v souladu s právními předpisy upravujícími zejména 
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bezpečný provoz na pozemních komunikacích, tj. „užívání 
majetku v souladu s obecným zájmem“. 
Ministerstvo místního rozvoje s vypořádáním souhlasí 

 
 

K čl. V § 125e 
K čl. III § 36 
odst. 7 
K čl. IV, § 43 
odst. 3 

3. Požadujeme nahradit slova „příjmem státního 
rozpočtu“ slovy „z 50 % příjmem státního rozpočtu a 
z 50 % příjmem obce s rozšířenou působnostní, jejíž 
obecní úřad pokutu uložil“. Považujeme za žádoucí, 
aby byla alespoň polovina takto vymožené pokuty 
příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností, jejíž 
obecní úřad přestupkové řízení provedl. Tuto 
variantu ostatně předkladatel uvažuje v důvodové 
zprávě (str. 7) a ve zprávě RIA (str. 13). Pro 
vypořádání této připomínky považujeme za stěžejní 
stanovisko Svazu měst a obcí a Sdružení místních 
samospráv.  

Akceptováno 
Důvodem navrhované změny rozpočtového určení daní je 
možnost volby obce (nikoliv povinnost), pokutu vymoci sama 
anebo přenesení vymáhání na obecného správce daně.  
V případě zachování stávajícího rozpočtového určení příjmů 
z pokut je zvýšené riziko, že obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností budou motivovány navýšit rozpočet uložených 
pokut a současně rezignovat na vymáhání nedoplatků 
v rámci své působnosti a předávat vyšší počet nedoplatků 
k vymožení do dělené správy.  Při takovém postupu by však 
mohl být celní orgán těmito pokutami zahlcen. Navrhovaná 
změna rozpočtového určení daní by tedy měla předejít 
potencionálně nespravovatelnému nárůstu pokut.  
Vzhledem k tomu, že předávání nedoplatků od obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností probíhá (až na výjimky) 
předáním exekučního titulu v papírové, nikoliv elektronické 
formě, došlo by i tímto postupem k vyššímu zatížení orgánů 
Celní správy ČR. Náklady spojené se 
zajištěním navrhovaného způsobu vymáhání nedoplatku 
předaného do dělené správy jdou k tíži celního a policejního 
orgánu, který by navrhovaný způsob vymáhání zajišťoval. 
Z těchto důvodů se navrhuje změna stávající úpravy 
rozpočtového určení příjmů z vymožených pokut za dopravní 
přestupky z 50 % ve prospěch státního rozpočtu. 
 
V důsledku rozšíření povědomí o navrhovaném způsobu 
vymáhání lze očekávat zvýšení platební morálky i v případě 
určených výzev a pokut uložených obecním úřadem obcí 
s rozšířenou působností, resp. uložených příkazem na místě 
obecní policií. Jinými slovy ke zvýšení vymahatelnosti pokut, 
a tedy i příjmů příslušných obecních úřadů bez toho, aby 
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musely být nedoplatky předávány do dělené správy, a aby 
administrativně zatěžovaly orgány Celní správy ČR.  
S ohledem na připomínku Magistrátu hl. m. Prahy (zahrnutí 
neuhrazených pokut uložených obecní policií) a připomínce 
Ministerstva financí byla použita tato právní konstrukce:  
„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 50 % příjmem 
státního rozpočtu a z 50 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu 
uložil.“ Zároveň bylo navrženo přechodné ustanovení 
ohledně nedoplatků pokut předaných do účinnosti 
navrhovaného zákona. 
Ministerstvo místního rozvoje s vypořádáním souhlasí. 
(pozn.: poměr upraven dle vypořádání připomínky Sdružení 
místních samospráv) 

Svaz měst a  
obcí ČR 

Obecná 1. Svaz měst a obcí České republiky kvituje 
s povděkem jakoukoliv iniciativu směřující ke zvýšení 
vymahatelnosti práva, u přestupků obzvlášť. Bohužel 
materiál se jeví jako nedostatečně propracovaný 
a ve svém celku nevnímáme žádnou oporu z praktických 
zkušeností okolních a co do právních systému 
srovnatelných států.  

Předložený návrh nové právní úpravy je poměrně 

revolučním a je třeba současně s jeho předložením 

vnímat i jeho možné důsledky. V široké rovině se 

nejeví jako vhodné ponechání možnosti správního 

uvážení bez jakékoliv jasné konkretizace ani 

v důvodové zprávě s tak závažnými důsledky jak co 

do například provozování kamionové dopravy a 

dodržení smluvních podmínek, na zaměstnance – 

řidiče v kamionové přepravě, tak třeba i na ostatní 

podnikatele, kteří jsou na pravidelné a včasné 

Akceptováno 
Do Závěrečné zprávy bylo doplněno:  
- komentáře k možnostem využití zahraniční úpravy (kpt. 

Možnost využití zahraniční úpravy),  
- vliv neuhrazených pokut na bezpečnost silniční dopravy 

(kpt. Dopady na bezpečnost nebo obranu státu, 
Vyhodnocení nákladů a přínosů – Varianta 0), 

- že navrhovaná právní úprava se vztahuje výhradně na 
vymahatelnost pravomocně uložených pokut, nikoliv 
úhrady určené částky (touto problematikou se zabývá 
Ministerstvo dopravy v rámci revize objektivní 
odpovědnosti, včetně problémů spojených s úhradou 
určené výzvy a problémů spojených se správním řízením 
v oblasti dopravních přestupků), doplněna kpt. Obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností a popis existujícího 
právního stavu v dané oblasti), 

- V rámci kpt. Identifikace dotčených subjektů způsob 
eliminace dopadů na dotčené subjekty. 
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dodávky prostřednictvím kamionové přepravy vázáni 

(a s tím i související výroba, provoz výrobních hal, 

zaměstnanci atd.).  

Z předložené dopadové studie není ani zjevné a 

bezpochyb uzavřeno, zda je dána přímá vázanost 

mezi neuhrazenou pokutou (nedoplatkem, chceme-

li) a bezpečností silničního provozu, či zda je 

navrhovaná právní úprava cílená výlučně na zvýšení 

příjmů státního rozpočtu z neuhrazených pokut.  

Navrhovaná právní úprava jako celek není řádně 

argumentačně podložena a ani v dopadové studii 

není spousta otazníků vyřešena, přinejmenším lze 

zmínit otázku objektivní odpovědnosti provozovatele 

vozidla a neúspěšné zasílán výzev k uhrazení určené 

částky provozovateli nejen v rámci tuzemska, ale i 

v rámci Evropské unie a zahraničí, kdy na tento 

problém navržená úprava nedopadá (určená částka 

není pokutou). 

Navrhujeme, aby  

- bylo zváženo přepracování předloženého materiálu a 
zohlednění všech proměnných a rizik s důkladnější 
analýzou a srovnáním praktických výsledků právních 
úprav okolních srovnatelných států; 

- za předpokladu nevyhovění předchozí námitce byla 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
upravena ve směru výše naznačeném, zejména o 
bezesporný kauzální nexus mezi zajištěním 
vymahatelnosti práva a nezaplacenými pokutami a 
zvýšením bezpečnosti silničního provozu;  

- zvážení řešení použití nesprávného užití správní 

 
V důvodové zprávě byla blíže rozvedena otázka prostředků 
ochrany a způsobu řešení případných nároků na náhrady 
škod způsobených při nesprávném postupu 
 
Zrušena byla též podmínka podle § 42a odst. 4 zákona o 
Policii ČR, resp. § 35b odst. 4 zákona o Celní správě ČR 
(důvodná obava – blíže viz připomínka č. 2). 
 
Do návrhu zákona by mohlo být doplněno, že „ustanovení 
zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem tím nejsou dotčena, nicméně tento postup je 
možné využít, aniž by byl výslovně zmíněn v navrhované 
novele. 
 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 
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diskrece a dále přinejmenším o navrhované způsoby 
řešení případných nároků na náhrady škod 
způsobených v souvislosti s výše uvedeným 
při nesprávném použití správního uvážení či o rozbor 
dopadu na určené částky plynoucí z objektivní 
odpovědnosti provozovatele vozidla. 

 Část první, Čl. 
I, § 42a odst. 
4; Část druhá, 
Čl. II, § 35b 
odst. 4: 
 

2. Shodně je v obou navržených ustanoveních výše 
specifikovaných uvedeno, že není-li nedoplatek uhrazen 
na místě kontroly vozidla, a je-li důvodná obava, že jeho 
pozdější vymáhání by mohlo být spojeno se značnými 
obtížemi, popřípadě by nebylo vůbec možné, přikáže 
policista řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích a za a) zadrží tabulky státní poznávací 
značky (dále jen „registrační značka“); pokud je řidič 
vozidla odmítne na výzvu policisty vydat, tabulky 
registrační značky odejme, nebo za b) zabrání vozidlu 
v jízdě použitím technického prostředku k zabránění 
odjezdu vozidla.  

Samotný návrh, ale ani důvodová zpráva nevymezuje, co 

bude představovat „důvodná obava“ v aplikační 

praxi. Lze konstatovat, že v nejširším výkladu lze mít 

důvodnou obavu z nezaplacení pokuty již tehdy, 

pokud v budoucí „evidenci nedoplatků“ bude 

zjištěno, že je u konkrétního řidiče či provozovatele, 

jak návrh uvádí, zjištěn jakýkoliv „nedoplatek“. Pak 

by však použití navrhovaného ustanovení bylo 

aplikovatelné na všechny zachycené „neplatiče“ 

včetně „provozovatelů-neplatičů“. Pro takové 

vysvětlení je ale specifikace a zúžení okruhu 

„důvodnou obavou“ zbytečná. Bez legislativního 

zakotvení a současné naplnění podmínky důvodné 

obavy je však třeba vést v patrnosti přiměřenost 

Akceptováno jinak 
Po zvážení všech možností řešení, včetně implementace 
zahraniční úpravy (viz Závěrečná zpráva, kpt. „Možnosti 
využití zahraniční úpravy“), byla jako nejvhodnější řešení po 
konzultaci s Ministerstvem dopravy, přijata úprava založená 
na obdobném principu, jako je dnes platná a v praxi běžně 
používaná legislativní úprava kaucí podle zákona o silniční 
dopravě, zákona o silničním provozu a zákona o pozemních 
komunikacích. Pokud kauce nebyla složena, je použit 
technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (případně 
je vozidlo odtaženo), a to bez ohledu na to, zda je řidič, který 
se dopustil přestupku, provozovatelem kontrolovaného 
vozidla. V navrhované úpravě tedy vycházíme z principu 
„uhrazení nedoplatku nebo imobilizace vozidla“. 
Na rozdíl od kaucí řešíme v navrhovaném případě již 
pravomocnou pokutu, tj. nelze v navrhované právní úpravě 
použít podmínku „důvodné obavy, že se osoba podezřelá 
z přestupku bude vyhýbat řízení o přestupku“ (neboť pokuta 
již byla uložena příkazem na místě nebo ve správním řízení a 
je pravomocná). Ze stejného důvodu není v případě 
nedoplatku na pokutě na místě ani posuzování podmínky 
„důvodné obavy, že by případné vymáhání pravomocné 
pokuty nebylo vůbec možné“ – tato podmínka již nastala: 
pokuta nebyla do splatnosti uhrazena a  nedoplatek je 
exekučním titulem. Nedoplatek nebyl uhrazen ani na místě 
kontroly motorového vozidla. 
V případě vymáhání nedoplatku na pokutě za dopravní 
přestupky „v provozu“ bude proto vždy bezpodmínečně 
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právní úpravy co do zásahu do soukromé sféry.  

Navrhujeme, aby pojem „důvodná obava“ vedoucí 

k možnosti užít správního uvážení příslušnými orgány 

byl přinejmenším v důvodové zprávě specifikován a 

konkretizován tak, aby bylo zjevné, od jakého bodu 

lze mít za to, že nestala důvodná obava, a do kdy tato 

důvodná obava nevzniká. 

požadováno, aby byl nedoplatek uhrazen, a to s ohledem na 
základní cíle předloženého návrhu, kterými jsou bezpečnost 
silničního provozu a uhrazení nedoplatků na pokutách.  
Z výše uvedených důvodů a  na základě připomínek jiných 
připomínkových míst byla podmínka „důvodné obavy“ 
z návrhu vypuštěna, tj. není možné specifikovat důvody, kdy 
podmínka nastane. 
 
Do návrhu však byly nově upraveny „okolnosti hodné 
zvláštního zřetele,“ které umožní policistovi či celníku 
nezadržet tabulky registrační značky, resp. nepoužít 
technický prostředek pro zabránění odjezdu vozidla. Příklady 
těchto důvodů budou upraveny v důvodové zprávě a 
interních aktech řízení. Za důvody hodné zvláštního zřetele 
je možné považovat např. případy, kdy je ve vozidle 
přepravována osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, osoba mladší 15 let, osoba starší 70 let, jsou-li v 
motorovém vozidle v rámci silniční dopravy prováděné pro 
vlastní nebo cizí potřeby za účelem podnikání přepravovány 
osoby, živá zvířata, rychle se kazící zboží nebo nebezpečný 
náklad. Tyto okolnosti budou součástí interních aktů řízení, 
které jsou pro oba kontrolní subjekty závazné a budou 
metodicky ošetřeny tak, aby postup policistů i celníků byl 
jednotný.   
Ustanovení § 42b odst. 5 (§ 35c odst. 5) bude pak nadále 
obsahovat taxativně vymezené případy, kdy je použití tohoto 
oprávnění vyloučeno.  
S ohledem na vypořádání rozporu uvádíme, že „důvodná 
obava, že pozdější vymáhání nedoplatku by mohlo být 
spojeno se značnými obtížemi, popřípadě by nebylo vůbec 
možné“ je zákonná podmínka, při jejímž splnění je možné 
požadovat kauci. Nemá souvislost s faktickou možností či 
nemožností obce nedoplatek vymáhat.  
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 
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  3. Současně je třeba lépe osvětlit skutečnost, že 
zákon upravuje zadržení tabulek státních poznávacích 
značek, ale není již konkretizováno, jakým způsobem by 
toto bylo řešeno ve vztahu ke státním poznávacím 
značkám jiných států. Dlužno dodat, že znění zákona má 
být srozumitelné a jasné a v tomto případě aplikace není 
opět zcela osvětlena a bez pochyb. 
- Pro doplnění uvádíme, že v současné době lze na 

místě dopravní kontroly (v případě zjištění porušení 
zákona o silničním provozu) zadržet řidičský průkaz a 
osvědčení o registraci vozidla. Tyto možnosti jsou 
uvedeny v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, a v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. To platí 
i u řidičů unijního nebo neunijního státu.  Zadržené 
doklady se pak posílají cestou ministerstva do 
příslušného státu, který doklad vydal.  

- Registrační značku vozidla lze v současné době 
odejmout a zadržet v případě páchání trestné 
činnosti a to v případě krádeže vozidla nebo odcizené 
registrační značky, která je umístěna na jiné vozidlo. 
Se zadrženou registrační značkou se nakládá stejně 
jako s řidičským průkazem nebo osvědčením o 
registraci vozidla, cestou ministerstva se zasílá do 
státu, který registrační značku vydal.  

- Jak však bude řešeno zadržení registrační značky 
v případě zjištění nedoplatku a jeho nezaplacení, to 
nikde zmíněno není a přitom je to z hlediska aplikační 
praxe v případě přijetí této právní úpravy nezbytná 
informace. 

Navrhujeme doplnit o postup, zda a jak je možné 

postupovat s ohledem na výše uvedené v případě 

státních poznávacích značek jiných států. 

Vysvětleno 
Zadržení registračních značek se týká jak vozidel 
registrovaných v České republice, tak vozidel registrovaných 
v jiném státě. Vracení registrační značky po úhradě 
nedoplatku je rovněž shodné jak u tuzemského, tak u 
zahraničního vozidla. Způsob vracení tabulek registrační 
značky, které nebyly vyzvednuty do jednoho roku, byl 
konzultován s Ministerstvem zahraničních věcí a je upraven 
v § 42c odst. 3 zákona o Policii ČR, resp. §35d  zákona o Celní 
správě ČR. 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 
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 K Části první, 
Čl. I, § 42a 
odst. 5; k 
Části druhé, 
Čl. II, § 35b 
odst. 5: 

4. V navrhovaném ustanovení je uvedeno, že nelze 
samostatně uplatnit námitku. Není však konkretizováno, 
jakou námitku – na základě jakého právního předpisu.  
Navrhujeme doplnění návrhu o specifikaci právního 

předpisu, s nímž je podání námitky spojeno – se vší 

pravděpodobností daňový řád. 

Vysvětleno 
Předmětné ustanovení bylo na základy uplatněných 
připomínek změněno. Proti samotnému zadržení tabulek 
registrační značky nebo proti použití technického prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla bude možné uplatnit stížnost 
podle § 261 daňového řádu tj. obecný prostředek ochrany 
osob zúčastněných na správě daní proti postupu správce 
daně, neposkytuje-li daňový zákon jiný prostředek ochrany.  
Tímto obecným prostředkem ochrany práv je tak nahrazen 
institut námitky proti úkonu správce daně při placení daní (§ 
159 DŘ). Prošetřování stížnosti není řízením, jehož 
výsledkem by bylo vydání rozhodnutí, ale je samostatným 
procesním postupem sloužícím k nápravě vad úkonů správce 
daně a nevhodného chování úředních osob. Tato speciální 
úprava ochrany bude v návrhu zákona explicitně upravena. 
Jinak se použije obecná úprava daňového řádu. 
Jako prostředek ochrany tak bude možné uplatnit námitku 
proti nedoplatku podle § 159 daňového řádu.  Osobou 
zúčastněnou na správě daní je v tomto ohledu jak řidič, po 
kterém je požadováno uhrazení nedoplatku, tak 
provozovatel, kterému bez uhrazení jeho nedoplatku nejsou 
vráceny tabulky registrační značky nebo odstraněn technický 
prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Podle § 159 odst. 2 
daňového řádu se námitka podává u správce daně, který 
úkon provedl. Při nesprávném postupu policisty/celníka 
(např. neumožní-li policista/celník úhradu nedoplatku na 
místě v hotovosti nebo prostřednictvím platebního 
terminálu apod.), bude námitka uplatněna u příslušného 
útvaru Policie ČR nebo Celní správy ČR. Poškozený však může 
postupovat také podle zákona č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Bude 
doplněno do důvodové zprávy. Poučení o prostředcích 
ochrany bude doplněno do úředního záznamu, který bude 
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vyhotoven při zadržení tabulek registrační značky nebo při 
použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 

 K Části první, 
Čl. I, § 42a 
odst. 7 písm. 
d); k Části 
druhé, Čl. II, § 
35b odst. 7 
písm. d): 

5. Bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení je v nové 
právní úpravě operováno s pojmem „povinná osoba“. 
Není však zjevné, kdo se do takového postavení a čím 
dostává, kdo jím tedy vlastně je – pravděpodobně je 
dovozováno označení povinné osoby z obecného 
pojmosloví pro exekuční řízení/vymáhací řízení.  
 

Navrhujeme, aby byl pojem „povinná osoba“ definován. 

Akceptováno jinak 
Pojem povinná osoba není v návrhu již použit a byl nahrazen 
„osoba, která má/nemá nedoplatek na pokutách …“. 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 

 K Části první, 
Čl. I, § 42a 
odst. 8; k 
Části druhé, 
Čl. II, § 35b 
odst. 8: 

6. V návrhu paragrafového znění je uvedeno, že 
policie vyrozumí provozovatele vozidla, je-li to možné. 
Z navrhovaného znění není – a to ani s ohledem na 
závažnost důsledků, jež mohou plynout z předloženého 
návrhu jako celku – bez pochyb zřejmé, jakým způsobem 
bude provozovatel vyrozuměn – písemně, ústně; jak 
bude vyrozumění činěno v případě provozovatele, který 
není tuzemský a nebude vyrozumění v českém jazyce 
rozumět, konečně ani jinak není blíže způsob 
vyrozumění definován. 
 

Navrhujeme, aby byl upřesněn způsob vyrozumění 

provozovatele vozidla včetně vyrozumění 

zahraničního provozovatele vozidla. 

Akceptováno 
Informování provozovatele vozidla bude realizováno 
telefonicky, bude-li to možné (o vyrozumění se v tomto 
případě sepíše úřední záznam), písemnou formou např. za 
využití datové schránky, e-mailem, nebo v papírové podobě 
cestou poštovního doručovatele. Adresu lze zjistit zejména 
z osvědčení o registraci vozidla, které by měl mít řidič vozidla 
u sebe, případně z dokladů k převáženému nákladu, 
v případě českých provozovatelů z registru vozidel. 
Bylo doplněno do Závěrečné zprávy a Důvodové zprávy. 
Úředním jazykem je čeština, lze ale vytvořit i jazykové 
mutace jako je tomu u jiných dokumentů. 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 

 K Části první, 
Čl. I, § 42a 
odst. 9; k 
Části druhé, 
Čl. II, § 35b 
odst. 9: 

7. Ve zmiňovaném ustanovení je veškerá 
odpovědnost přenesena zákonem na povinnou osobu 
s tím, že odpovědnost řidiče nebo provozovatele vozidla 
za vozidlo, náklad a přepravované osoby tímto 
opatřením není dotčena. Důvodová zpráva k tomuto 
pouze krátce doplňuje, že případná odpovědnost za 

Vysvětleno 
Na základě připomínek a za účelem právní jistoty třetích 
osob k přepravovanému nákladu byl návrh zákona upraven 
tak, aby se regulace dotýkala pouze motorového vozidla. Tím 
se výrazně sníží možnost poškození vlastníka předmětného 
nákladu. Současně nejde o zadržení nákladu (např. zadržení 
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škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 
tímto není dotčena.  
 

Toto ustanovení není dle našeho názoru příliš šťastné. 

Praktická aplikace by pak vypadala tak, že i pokud by 

k „odstavení“ vozidla došlo právem a doba doručení 

zaplaceného nedoplatku by trvala v případě 

přeshraničního platebního styku například 48 hodin, 

veškerá škoda, jež by byla způsobena na převáženém 

zboží (nevyjímaje zvířata či potraviny!!!) by šla k tíži 

řidiče, případně provozovatele, ale přitom by takový 

postup nemusel být ospravedlnitelný a excesy ze 

správního uvážení jsou neustálým předmětem až 

soudních sporů.  

 

Naše připomínka se tak vztahuje ostatně již i k v úvodu 

uvedené námitce k materiálu jako celku. Jedná se 

o velice zásadní zásah až drastickou právní úpravu 

(srovnejme postup například na Slovensku, jak je 

uvedeno v materiálu) s nedořešenými možnými 

následky. 

 

Navrhujeme, aby uvedené ustanovení bylo co do celého 

svého znění zváženo a přepracováno přinejmenším 

tak, aby řidiči vozidla bylo umožněno zajistit náklad 

tak, aby nedošlo k jeho zkáze či úhynu. 

zboží podle celního zákona), ale pouze o zadržení 
motorového vozidla jako takového.  
Návrh tedy neodnímá řidiči možnost zabezpečit náklad 
(přeložit jej na jiné vozidlo, postarat se o přepravovaná 
zvířata, využít jiný tahač pro přívěs/návěs s nákladem /bylo 
doplněno v rámci připomínkového řízení/, zajistit 
přepravovaným osobám přepravu jiným vozidlem) – návrh 
to naopak předpokládá větou, že „odpovědnost řidiče nebo 
provozovatele vozidla za vozidlo, náklad a přepravované 
osoby tímto opatřením není dotčena“.  
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 
 

 K Části první, 
Čl. I, § 42a 
odst. 10; k 

8. Navrhované ustanovení obsahuje výjimky, na 
něž uvedená úprava nedopadá. Bohužel úprava ve svém 
vyloučení nemá dány možnosti zvlášť zřetele hodné – 

Akceptováno 
S ohledem na skutečnost, že není možné postihnout všechny 
životní situace, ani není vhodné v zákoně upravovat 
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Části druhé, 
Čl. II, § 35b 
odst. 10: 

například osoby se ZTP, těhotné ženy, seniory 
či nemocné osoby. Je otázka, zda pak uplatnění 
zadržovacího práva pro tyto osoby je vhodné a nezbytné.  
 

Navrhujeme, aby bylo rozšířeno vyloučení osob o případy 

zvlášť zřetele hodné s tím, že v důvodové zprávě 

budou tyto osoby specifikovány demonstrativně jako 

osoby se ZTP, těhotné ženy, osoby zjevně nemocné 

či senioři nad 60 let. 

 

kazuistický výčet výjimek, byly v návrhu zákona upraveny 
„okolnosti hodné zvláštního zřetele,“ které umožní 
policistovi či celníku nezadržet tabulky registrační značky, 
resp. nepoužít technický prostředek pro zabránění odjezdu 
vozidla. 
Příklady těchto důvodů byly doplněny do důvodové zprávy a 
budou upraveny i v interních aktech řízení, které jsou pro 
policisty a celníky závazné.  
V důvodové zprávě budou upraveny fakultativně tyto 
důvody hodné zvláštního zřetele, kdy je celník nebo policista 
oprávněn nezadržet registrační značku nebo nepoužít 
technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla: 

-  ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP/P,  

- osoba mladší 15 let,  
- osoba starší 70 let,  
- jsou-li v motorovém vozidle v rámci silniční dopravy 

prováděné pro vlastní nebo cizí potřeby za účelem 
podnikání přepravovány osoby, živá zvířata, rychle 
se kazící zboží nebo nebezpečný náklad. 

Policie ČR a Celní správa ČR se řídí při posuzování okolností 
zásadou přiměřenosti, která je zakotvena jak v zákoně o 
Policii České republiky (§ 11), tak v zákoně o Celní správě 
České republiky (§ 19), tj. při vyhodnocení zvláštních 
okolností (např. půjde-li o ženu ve vysokém stupni 
těhotenství apod.), nemusí své oprávnění použít.  
Současně, s ohledem na možnost přezkumu správní úvahy, 
bude o postupu, kdy oprávnění policisty (celníka) nebude 
použito, sepsán úřední záznam.  
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 

 K Části první, 
Čl. I, § 42b 
odst. 1; k 
Části druhé, 

9. V uvedených ustanoveních je navrhováno, aby 
řidič či provozovatel, který prokáže neexistenci 
nedoplatku, mohl vyzvednout zadržené tabulky 
registrační značky a domáhat se odstranění technického 

Akceptováno částečně, vysvětleno 
Pokud se týká vrácení zadržené registrační značky, nemá ani 
Policie ČR, ani Celní správa ČR zájem zadržovat registrační 
značku déle, než je nutné. Je ale třeba si uvědomit, že jak 
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Čl. II, § 35c 
odst. 1: 

prostředku k zabránění odjezdu vozidla nejdříve nejbližší 
pracovní den po uvedených událostech. 

 

V navrhovaném znění není počítáno s variabilitou 

postupu. Není řešeno, že může k úhradě nedoplatku 

dojít tentýž den, kdy dojde k uvedeným úkonům, a 

tentýž den by mohla být situace řešena; jak bude 

postupováno v případě státních svátků, dnů 

pracovního klidu atd. – viz výše otázka nákladu – i 

pokud provozovatel či řidič budou dbát svých 

povinností a učiní veškeré možné kroky k nápravě, 

vznik škody může být neodvratitelný (viz převoz 

potravin či zvířat). Toto ustanovení ve své formulaci 

považujeme za nedostatečně formulované a pokud 

bude přistoupeno k takto zásadní právní úpravě 

s takovými dopady, je nutno k tomu přijmout 

recipročně přiměřená opatření.  

 

Navrhujeme, aby uvedená ustanovení byla změněna tak, 

že bude namísto „nejdříve nejbližší pracovní den“ 

uvedeno „bezodkladně“. 

příslušníci Celní správy, tak příslušníci Policie ČR vykonávají 
výkon působnosti v terénu (např. šetří dopravní nehodu, 
provádějí dohled nad dodržováním pravidel silničního 
provozu, kontrolují dodržování bezpečnostních přestávek, 
zaplacení mýtného apod.). Pokud zadrží tabulku registrační 
značky, mohou ji v místě stanoveném v úředním záznamu o 
zadržení registrační značky fyzicky vydat (po uhrazení 
pokuty) až po návratu do tohoto místa.   To byl důvod, proč 
byl v návrhu stanoven „nejbližší pracovní den“. V návrhu 
jsme tedy jako kompromisní řešení vypustili „nejbližší 
pracovní den“ a ponechali jsme stanovení místa a doby, kdy 
je možné tabulku vyzvednout, pouze v úředním záznamu.  
 
Poznámka: V případě zadržení osvědčení o registraci vozidla 
podle § 6a zákona o silničním provozu zasílá podle § 6b 
zákona o silničním provozu policista zadržený doklad 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému 
k zapisování údajů o vozidle až nejbližší pracovní den po jeho 
zadržení. Úřad vrací podle § 6c zákona o silničním provozu 
tento doklad rovněž až v rámci svých úředních hodin. I 
v tomto případě může být závada na vozidle odstraněna 
dříve než je možné doklad vrátit. V případě tohoto zákona se 
může jednat dokonce o dobu delší, než je doba stanovená 
v návrhu, aniž by to činilo v praxi problémy.  
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 

 K Části třetí, 
Čl. III; k části 
čtvrté, Čl. IV; 
k části páté, 
Čl. V: 
 

10. Navrhovaná právní úprava obsahuje přenesení 
příjmů z vymožených uložených pokut z obecních 
rozpočtů v plné výši do rozpočtu státního. 

 

Proti navrhovaným ustanovením se Svaz měst a obcí 

České republiky musí zásadně a se vší hořkostí, 

rozpaky a lítostí ohradit a je povinován v ochraně 

zájmů svých členů vyslovit kategorický nesouhlas.  

Akceptováno částečně 
Vnímáme, že nedostatečná vymahatelnost pokut je pro obce 
dlouhodobým a obtížně řešitelným problémem. I když návrh 
původně směřoval k vymáhání nedoplatků za pokuty 
uložené celními orgány nebo Policií ČR, byla po konzultaci 
s Ministerstvem dopravy zpracována další varianta zahrnující 
i pokuty uložené obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností, resp. obecní policií. Tato varianta byla navržena 
jako doporučená. 
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Návrh v prvé řadě naprosto neoperuje s tím, že před 

uložením pokuty muselo zákonitě proběhnout 

správní řízení, je již beze smyslu, zda byla pokuta 

uložena příkazem na místě, ve zkráceném řízení či i 

s nařízením ústního jednání a dokazováním. Každý 

správní orgán, který řeší přestupkové řízení 

v jakémkoliv úseku, má s tímto přestupkovým 

řízením vynaložené náklady, které v žádném případě 

nemohou sanovat jen náklady uložené následně 

v rozhodnutí, pokud se nejedná o zkrácené řízení či 

příkaz na místě. Uvedeným ustanovením je současně 

zasahováno i do dalších právních předpisů bez 

jakéhokoliv opodstatnění a navíc s tím, že pokud 

bude orgánem Policie ČR či Celní správy vymáhán 

nedoplatek, může být těmto orgánům za toto 

vymáhání určen zákonem poplatek s tím spojený a 

nikoliv, aby celý vymožený nedoplatek se tak stal 

příjmem státního rozpočtu. Tento postup nemá ani 

žádnou analogii v dalších obdobných právních 

předpisech (srovnej exekuci dle o. s. ř. či exekučního 

řádu). Důvodová zpráva ani dopadová studie se 

v žádném ohledu s tímto revolučním návrhem 

nevypořádává ani argumentačně – v rámci 

uvedených zásahů tak může být vymoženo několik 

nedoplatků/pokut najednou, s minimálním 

vynaložením nákladů a to v přímém důsledku již 

předchozích nákladů vynaložených tím orgánem, 

který pokutu uložil a případně již i vynaložil 

prostředky na její vymáhání.     

 
Pokud se týká nedoplatků na pokutách předaných do dělené 
správy obecními úřady obcí s rozšířenou působností, je 
nutné konstatovat, že v poslední době významnou měrou 
vzrostl počet přestupků zadokumentovaných kamerovými 
systémy, které obecní úřady obcí s rozšířenou působností jen 
obtížně vymáhají a předávají tak nedoplatky do dělené 
správy k vymožení. Předávání nedoplatků od obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností probíhá (až na výjimky) 
předáním exekučního titulu v papírové, nikoliv elektronické 
formě, jejich zpracování a evidování v informačním systému 
Celní správy České republiky CEPAN, který je nezbytný pro 
postup orgánů celní správy podle daňového řádu, tak zvyšuje 
personální a finanční nároky na zpracování nedoplatků 
předávaných obcemi do dělené správy.  
 
V případě, že by tento trend pokračoval a v důsledku nově 
navrhované úpravy by došlo k nežádoucímu výraznému 
navýšení počtu pokut předávaných do dělené správy, mohlo 
by dojít  k zahlcení orgánů celní správy při výkonu 
kompetence obecného správce daně a potenciálně 
nespravovatelnému nárůstu této agendy.  
 
Navrhovaná úprava zachová stávající způsob vymáhání 
těchto nedoplatků, který navíc rozšíří o postup navržený 
novou právní úpravou, s níž jsou nově spojeny náklady 
Policie České republiky a orgánů celní správy na vymáhání 
těchto nedoplatků (vymáhání „v provozu“). Tyto náklady 
nejsou v případě Celní správy České republiky zahrnuty do 
exekučních nákladů, v případě Policie České republiky nejsou 
kompenzovány vůbec. 
 
Z výše uvedených důvodů byla navržena změna 
rozpočtového určení vymožených nedoplatků, podle níž 70 
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Navrhujeme, aby byla navržená ustanovení změněna tak, 

že věta poslední bude ponechána v tom smyslu, že 

vymožený nedoplatek je příjmem toho, kdo tento 

nedoplatek pravomocně uložil, tj. i příjmem do 

rozpočtu obcí s rozšířenou působností. 

% příjmů jde do rozpočtu obce, 30 % do státního rozpočtu.   
 
 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností má i nadále 
možnost vymoci uloženou pokutu ve své působnosti. 
 
§ 106 odst. 2 správního řádu: „Obecní úřad nebo krajský 
úřad je exekučním správním orgánem tehdy, je-li současně 
správním orgánem uvedeným v § 105 odst. 1 písm. a) nebo 
je-li takovým správním orgánem jiný orgán územního 
samosprávného celku. Na žádost obecního úřadu provede 
exekuci obecný správce daně místně příslušný podle 
zvláštního zákona.“ 
Obec je podle § 105 odst. 1 písm. a) SŘ  správním orgánem, 
který vydal rozhodnutí v 1. stupni. Je tedy exekučním 
orgánem, a  to i tehdy, když rozhodnutí vydal jiný orgán 
územního samosprávného celku (např. obecní policie). 
Exekuci tedy může provést obec sama (podle § 103 odst. 2 
SŘ) nebo může (ale nemusí) požádat o provedení exekuce 
místně příslušného obecného správce daně (tj. předá 
nedoplatek do dělené správy Celní správě ČR).    
Na základě navrhovaného postupu se předpokládá zvýšení 
uhrazenosti pokut předaných obcemi do dělené správy, 
které jsou jinak prakticky nevymahatelné. V důsledku 
rozšíření povědomí o navrhovaném způsobu vymáhání lze 
očekávat též zvýšení platební morálky i v případě určených 
výzev a pokut uložených obecním úřadem obcí s rozšířenou 
působností, resp. uložených příkazem na místě obecní 
policií. Jinými slovy ke zvýšení vymahatelnosti pokut a tedy i 
příjmů příslušných obecních úřadů bez toho, aby musely být 
nedoplatky předávány do dělené správy a administrativně 
zatěžovat jak obec, tak Celní správu ČR.  
Navrhovaná změna rozpočtového určení by tedy měla být 
finančně kompenzována jednak snížením neuhrazenosti 
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nedoplatků pokut předaných obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností do dělené správy, jednak i zvýšením 
platební morálky přestupců (zvýšení uhrazenosti pokut 
nepředaných do dělené správy, zvýšení uhrazenosti určené 
částky v případě objektivní odpovědnosti provozovatele 
vozidla).  
 
Zároveň bylo navrženo přechodné ustanovení ohledně 
nedoplatků pokut předaných do účinnosti navrhovaného 
zákona, u nichž je zachováno stávající rozpočtové určení. 
 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 

 

Připomínkové 
místo 

k Doporučující připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
zemědělství 

§ 35c odst. 4 Platné znění § 35c odst. 4 zákona o Celní správě České 
republiky není formálně totožné s návrhem zákona, 
neboť je v jednom materiálu použito spojení 
„registračních značek“ a ve druhém „registrační značky“. 
 

Akceptováno 
MZe: s vypořádáním souhlasí 

Důvodová 
zpráva 

Důvodová zpráva ve své zvláštní části čísluje jednotlivé 
články odlišně od návrhu zákona. Číslování paragrafů u 
změny zákona o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích ve zvláštní části důvodové 
zprávy rovněž neodpovídá návrhu zákona.  
 

Akceptováno 
MZe: s vypořádáním souhlasí 

Závěrečná 
zpráva 

Na str. 10 není ukončen text posledního odstavce, 
pravděpodobně jeho část dokonce chybí.  
 

Akceptováno (čárka na konci věty nahrazena tečkou) 
MZe: s vypořádáním souhlasí 

Úřad vlády - 
KOM 

 Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování souladu se závazky vyplývajícími 

Akceptováno 
Vzhledem k tomu, že novela § 4 zákona č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
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pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
Návrhem zákona je zasahováno do ustanovení zákonů 
vykazovaných jako implementační. Jedná se o formální 
změny související se změnou číslování, terminologie 
nebo dochází jen k úpravě implementačních ustanovení, 
které je důsledkem jiných čistě vnitrostátních změn, je 
proto nutno postupovat podle čl. 9 odst. 2 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády a přiložit k návrhu 
aktualizované srovnávací tabulky dotčených unijních 
předpisů. 
To se týká § 4 jako celku, § 4 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 
2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrhem zákona není do právního řádu zapracováváno 
právo Evropské unie. 
Připomínky a případné návrhy změn: 
K návrhu neuplatňujeme žádné další připomínky. 
Závěr: 
Návrhem zákona není do právního řádu České republiky 
zapracováváno právo Evropské unie a návrh není 
s právem Evropské unie v rozporu. 
 

ve znění pozdějších předpisů, byla na základě vypořádání 
připomínky MD vypuštěna, přiložení srovnávacích tabulek 
je bezpředmětné. 
ÚV-KOM s vypořádáním souhlasí 

Úřad vlády - LRV Závěrečná 
zpráva RIA 

1. Shrnutí ZZ RIA doporučujeme vložit do ZZ RIA, ideálně 
do úvodu za obsah. Jde o shrnutí klíčových informací, 
které má usnadnit orientaci v textu, proto by mělo 
být přímo jeho součástí nikoli přílohou. 

Akceptováno 
LRV: souhlasí s vypořádáním 
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 2. Popis stávajícího právního stavu: Kvitujeme 
zpracování přehledu zahraniční praxe. Nicméně aby 
bylo možné říci, zda jde o praxi dobrou a případně 
hodnou následování, doporučujeme doplnit, jak si 
dané země stojí ve vymáhání pokut za daného 
nastavení. V návaznosti doporučujeme zmínit, zda a 
jak bylo se zahraniční praxí pracováno při přípravě 
návrhu.  

Akceptováno částečně 
Do závěrečné zprávy byl doplněn komentář k zahraniční 
právní úpravě (Návrh variant řešení). Bližší informace 
k účinnosti jednotlivých zahraničních úprav není možné 
zjistit. 
LRV: souhlasí s vypořádáním (do ZZ byla po dohodě 
doplněna věta, že účinnost zahraničních úprav není možné 
zjistit). 
 

 3. Identifikace dotčených subjektů: Do výčtu 
doporučujeme doplnit obecně další účastníky 
silničního provozu. 

 Akceptováno 
Doplněno do Závěrečné zprávy. 
LRV: souhlasí s vypořádáním 

 4. Dopady na samosprávu: Doporučujeme přiblížit, jaký 
se očekává zájem obcí o předávání pokut za nových 
podmínek (ideálně na základě konzultací s jejich 
zástupci). 

Akceptováno 
Navrhovaná úprava byla konzultována se zástupci obcí a 
krajů (doplněno do Závěrečné zprávy – způsob vedení 
konzultací).  
LRV: souhlasí s vypořádáním 

Ministerstvo 
financí 

 5. Nad rámec: V souvislosti s řešenou problematikou se 
hovoří o specializovaných firmách, které se zaměřují 
na „právní ochranu“ řidičů před pokutami. V praxi na 
zastupování pokutovaných, kteří nezaplatili, ve 
správním řízení s cílem oprostit je od úhrady za 
využití různých obstrukčních praktik. Doporučujeme 
proto k úvaze, zda tato praxe může hrát roli v 
řešeném problému, popř. jak velkou. 

Vysvětleno 
Předmětem návrhu novely je vymožení již uložené a 
pravomocné pokuty za přestupek. Zda by byla 
vymahatelnost uložených pravomocných pokut 
předmětem zájmu právních firem zabývajících se „právní 
ochranou“ není možné odhadnout, dokud návrh není 
aplikován v praxi, nicméně obstrukční praktiky se používají 
spíše ve fázi správního, nikoliv exekučního řízení, a to 
s cílem zabránit uložení samotné pokuty. Těmito otázkami 
se zabývá meziresortní pracovní skupina Ministerstva 
dopravy v rámci revize objektivní odpovědnosti 
provozovatele vozidla. 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 

K čl. I - § 42a a 
čl. II - § 35b 
návrhu novely 

1. Doporučuje se nově vložený § 42a rozdělit do dvou 
paragrafů s ohledem na požadavek Čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, který stanoví, že by 
paragraf neměl obsahovat více jak 6 odstavců a 

Akceptováno 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 
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následující paragraf přečíslovat. Stejná připomínka 
se týká i Čl. II, nově vkládaného § 35b. 

Čl.I - § 42a 
odst. 1a čl. II 
- § 35b odst. 
1 návrhu 
novely 

2. Ustanovení § 42a odst. 1 se doporučuje formulovat 
obdobně, jako je formulováno navrhované 
ustanovení § 35b odst. 1 zákona o Celní správě 
České republiky (čl. II návrhu) a vyhnout se tak 
legislativně problematickému neoznačenému textu 
za písmenem b) (tzv. závětí).  Současně se 
doporučuje slova „jeho nedoplatku nebo 
nedoplatku provozovatele“ nahradit slovy 
„nedoplatku, který má tento řidič nebo 
provozovatel“, a to s ohledem na lepší 
srozumitelnost textu. Stejná připomínka se vztahuje 
k i § 35b odst. 1 zákona o Celní správě České 
republiky (čl. II návrhu). 

Akceptováno, vysvětleno 
Formulace § 42a byla upravena shodně jako § 35b odst. 1. 
Formulace „jeho nedoplatku“ byla ponechána, protože 
v případě formulace „nedoplatku řidiče“ by navrhovaná 
úprava mohla být vykládána tak, že předmětem 
navrhované úpravy jsou pouze pokuty, jichž se řidič 
dopustil jako řidič, nikoliv též jako provozovatel vozidla. U 
nedoplatku provozovatele bylo upřesněno, že se jedná o 
provozovatele kontrolovaného vozidla. 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 

Čl.I - § 42a 
odst. 3 
návrhu 
novely 

3. Doporučuje se v druhé větě upřesnit, že Policie ČR je 
povinna předat peněžní prostředky vybrané 
v hotovosti celnímu úřadu. Navrhovaný text chybně 
navozuje, že by mělo být předáno potvrzení o 
zaplacení. 

Akceptováno 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 
 

Čl.I - k § 42a 
odst. 5 
návrhu 
novely 

4. Z důvodu jednoznačnosti ustanovení se navrhuje 
slova „Námitka proti nedoplatku se podává u 
příslušného obecného správce dané, který o ní 
rozhodne“ vypustit. Tímto nebude dotčeno podání 
námitky u obecného správce daně v souladu s 
ustanovením § 159 daňového řádu. Považuje se 
za nadbytečné uvádět postup, který může být 
uplatněn u obecného správce daně, tedy celního 
úřadu, a to v návaznosti na postupy Policie ČR. V 
tomto smyslu se navrhuje doplnit důvodovou 
zprávu.  

Akceptováno 
Upřesněno v Důvodové zprávě. 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 

Čl.I - § 42a 
odst. 7 a čl. II 
- § 35b odst. 

5. V § 42a odst. 7 doporučujeme slovo „zejména“ 
nahradit slovem „vždy“, které podle našeho názoru 
lépe vyjádří skutečnost, že se jedná o povinné 

Akceptováno jinak 
Slovo „zejména“ se používá tam, kde lze případně výčet 
rozšířit nad rámec stanovených položek. Je možné jej však 
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7 návrhu 
novely 

náležitosti úředního záznamu. Stejná připomínka se 
týká i Čl. II, § 35b odst. 7. 

 

z návrhu vypustit, takže výčet bude taxativní. 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 

K části první, 
čl. I, § 42a 
odst. 9 a  
k části druhé, 
čl. II, § 35b 
odst. 9 
návrhu 
novely 

6. Doporučuje se slova „povinné osoby“ nenahradit 
slovy „osoby, která má nedoplatek na pokutě za 
přestupek podle odstavce 1“. Pojem „povinná 
osoba“ není v rámci návrhu nikde vymezen (a to ani 
v rámci zvláštní části důvodové zprávy). S ohledem 
na poměrně závažnou odpovědnost, kterou této 
osobě zákon zakládá, by mělo být jednoznačné, o 
jakou osobu se jedná. Lze mít za to, že „povinnou 
osobou“ bude právě osoba, která má nedoplatek na 
pokutě za přestupek. Lze též připustit, aby ve výše 
uvedeném smyslu byla doplněna důvodová zpráva.  

Akceptováno jinak 
Z textu Důvodové zprávy i návrhu vypuštěno, nahrazeno 
slovem „osoba, která má nedoplatek na pokutě“. 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 

K části první, 
čl. I návrhu, § 
42b odst. 1 a  
2 návrhu 
novely; 
K části druhé, 
čl. II, § 35c 
odst. 1 a  2 
návrhu 
novely 

7. Prokázání neexistence nedoplatku lze pouze 
potvrzením o bezdlužnosti. Vydání potvrzení o 
bezdlužnosti má lhůtu 30 dní. Řidič vozidla nebo 
provozovatel vozidla by těchto 30 dní nemohli 
užívat své motorové vozidlo, a to i v případě, že by 
došlo k chybnému přenosu dat a výše uvedení by 
nedoplatek neměli. Není možno nechávat důkazní 
břemeno na řidiči či provozovateli vozidla. Žádáme 
přepracovat tato ustanovení. 

 

Akceptováno 
Formulace byla ve smyslu připomínky upravena. 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 
 

K části druhé, 
čl. II, § 35b 
odst. 1 písm. 
a) návrhu 
novely 

8. Dáváme na zvážení, zda slova „a nedoplatek 
následně“ nenahradit slovy „byl-li tento 
nedoplatek“. Daná připomínka sleduje především 
sjednocení s navrhovaným ustanovením § 42a odst. 
1 písm. a) zákona o Policii České republiky, které 
považujeme za přesnější. 

Akceptováno jinak 
Znění § 42a a § 35b bylo sjednoceno. 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 

K části třetí, 
čl. III návrhu 
– změna 
zákona o 

9. Navrhuje se slova „jejíž exekuci na žádost obecního 
úřadu provedl obecný správce daně místně příslušný 
podle jiného zákona“ nahradit slovy „která byla 
předána obecním úřadem obecnému správci daně 

Akceptováno jinak 
S ohledem na možnost zahrnout do návrhu i pokuty 
uložené obecní policií příkazem na místě a předané do 
dělené správy (viz připomínka Magistrátu hl. m. Prahy) bylo 
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silniční 
dopravě, k § 
části čtvrté, 
čl. IV. návrhu 
– změna 
zákona o 
pozemních 
komunikacích 
a k části páté, 
čl. V – návrh 
zákona o 
silničním 
provozu. 

k vymáhání a nebyla vybrána nebo vymožena tímto 
obecním úřadem“. Navrhované znění bude 
odpovídat již navržené textaci ustanovení § 42a 
odst. 1 písm. a) zákona o Policii ČR a ustanovení § 
35b odst. 1 písm. a) zákona o Celní správě ČR.   
Důvodem požadované změny je skutečnost, že podle 
navrhovaného znění („jejíž exekuci na žádost 
obecního úřadu provedl obecný správce daně 
místně příslušný podle jiného zákona“) by všechny 
předané exekuce, které již byly provedeny (byl 
vydání exekuční příkaz), byly příjmem státního 
rozpočtu na rozdíl od těch, u kterých exekuce 
provedena nebyla, kde by bylo zachováno dosavadní 
rozpočtové určení. Tedy pokuty vybrané podle 
nového znění zákona o Policii ČR a zákona o Celní 
správě ČR by byly příjmem obce, protože se nejedná 
o daňovou exekuci.  

mírně pozměněno navrhované znění, smysl připomínky byl 
však zachován. 
„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 50 % 
příjmem státního rozpočtu a z 50 % příjmem obce, jejíž 
orgán pokutu uložil.“ 
Zároveň bylo navrženo přechodné ustanovení ohledně 
nedoplatků pokut předaných do účinnosti navrhovaného 
zákona. 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 

K  části 
čtvrté, čl. IV. 
návrhu 
novely 

10. Doporučuje se slovo „s“ nahradit slovem „u“. V 
souvislosti se změnou zákona o pozemních 
komunikacích si dovoluje upozornit na zákon č. 
279/2019. Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, jehož čl. I body 7 
a 24 nabývají účinnosti 1. 1. 2021. Tato změna 
obsahuje mj. i úpravu znění § 43 v důsledku změny § 
42b odst. 1 uvedeného zákona. 

Akceptováno 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 
(Pozn.: zákon č. 279/2019 nenovelizuje zákon č. 13/1997 
Sb.; po konzultaci s LG MF k této připomínce nebylo 
přihlédnuto)  

K závěrečné 
zprávě RIA 

11. V kapitole V. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
požadujeme doplnit: „Náklady, které vzniknou 
navrženou právní úpravou spojenou s 
vymahatelností práva při kontrole vozidla Policii ČR 
a Celní správě ČR, budou hrazeny v rámci 
schváleného rozpočtu dotčených kapitol na 
příslušný kalendářní rok a střednědobého výhledu.“. 

Akceptováno 
Ministerstvo financí s vypořádáním souhlasí 

Ministerstvo Čl. I (§ 42a 1. Z důvodové zprávy k předloženému návrhu zákona Vysvětleno 
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spravedlnosti odst. 1) vyplývá, že Policie ČR v současné době nemá přístup 
do evidence nezaplacených pokut, kterou vede Celní 
správa ČR. Upozorňujeme, že z návrhu není zřejmé, 
jakým způsobem se má policista kontrolující vozidla 
dozvědět o existenci nedoplatku na pokutě za 
přestupek. Z návrhu přitom neplyne, že by měl mít 
kontrolovaný řidič vozidla povinnost sdělit policistovi 
existenci takovéhoto nedoplatku. Doporučujeme 
proto uvedené ozřejmit v důvodové zprávě.  

V navrhované úpravě je uvedeno, že „Generální ředitelství 
cel poskytne policii způsobem umožňujícím dálkový 
a nepřetržitý přístup informace nezbytné pro účely zjištění 
výše nedoplatku na pokutách podle odstavce 1“.  
Důvodová zpráva byla doplněna o podrobnosti. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí 

 Čl. I a  II (§42a 
odst. 5 a  § 
35b odst. 5) 

2. Upozorňujeme, že z navržené textace není zřejmé, 
jakou námitku nelze proti zadržení tabulek státní 
poznávací značky uplatnit. Doporučujeme proto do 
předmětných ustanovení za slovo „námitku“ doplnit 
slova „podle daňového řádu“.   

Akceptováno jinak 
Poučení o možnostech prostředků ochrany podle 
daňového řádu bude upraveno v úředním záznamu, 
z původního textu návrhu bude vypuštěno a doplněna 
bude důvodová zpráva. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí 

Magistrát hl. m. 
Prahy 

Bod 1, § 4 
odst. 2 

1. Doporučujeme za slova „na konci“, v souladu s čl. 
58 odst. 7 a odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel 
vlády, vložit slovo „textu“. 

Neakceptováno (po konzultaci s legislativci) 
V návrhu se nahrazuje písm. „a “ na konci písmene, nikoliv 
na konci textu – viz Legislativní pravidla vlády. 
Magistrát hl.m. Prahy: s vypořádáním souhlasí 

Body 4 (§ 7 
odst. 2) a 6 (§ 
7b odst. 2 
písm. d)): 

 

2. Doporučujeme slova „zvláštního právního 
předpisu“, v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „jiného právního 
předpisu“. 

Akceptováno 
Magistrát hl.m. Prahy: s vypořádáním souhlasí 

Svaz dovozců  
automobilů 

Čl. I § 42a Doporučujeme v § 42a vložit za odst. 10 nový odstavec 
11, který zní: 

„(11) Pokud je motorové vozidlo v soupravě 
s přípojným vozidlem, zadržení tabulek státní poznávací 
značky a zabránění v jízdě vozidla se provede pouze na 
motorovém vozidle.“ 

Dosavadní odst. 11 označit jako odst. 12. Obdobnou 
úpravu učinit v čl. II. 

Akceptování jinak 
V celém textu bylo před slovo „vozidlo“ vloženo slovo 
„motorové“, čímž je dosaženo stejného účinku. 
 
SDA: s vypořádáním souhlasí  
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Odůvodnění: Problém zabránění v jízdě přípojnému 
vozidlu s nákladem mnohdy značné hodnoty a termínu 
dodání je velmi závažný, a proto aniž by byl dotčen 
smysl navrhované novely, lze vše vyřešit zúžením 
množiny vozidel, kde se bude SPZ odebírat např. výše 
uvedenou úpravou. 

Svaz 
automobilového 
průmyslu 

K návrhu  Navrhujeme, aby se v celém návrhu nahradil výraz 
„vozidlo“ pojmem „motorové vozidlo“.  
Důvodem je to, aby se v případě použití tohoto krajního 
nástroje pro vymožení nedoplatku na pokutách apod. 
od řidičů ev. provozovatelů vozidel zbytečně neblokoval 
náklad přepravovaný na vozidlech, zejména tedy v 
nákladní dopravě na přípojných vozidlech (návěsy, 
přívěsy), čímž by mohly být způsobeny zásadní 
kolaterální škody třetím osobám (vlastníkům 
přepravovaného zboží), které nijak nezpůsobily a ani 
nemohly přímo ovlivnit plnění povinnosti úhrady pokut 
řidiči či provozovateli vozidel. Tímto drobným 
opatřením by se mělo zabránit nemalým potenciálním 
negativním dopadům na celou národní ekonomiku.  
Chtěl bych Vás za Sdružení automobilového průmyslu 
ubezpečit, že věcný záměr návrhu zákona spočívající ve 
větší vymahatelnosti práva v rámci silničního provozu, 
jakožto jednoho z hlavních pilířů diskutované Strategie 
bezpečnosti silničního provozu 2021-2030, Sdružení 
automobilového průmyslu plně podporuje a je 
připraveno i v rámci činnosti v Radě vlády pro 
bezpečnost automobilového průmyslu aktivity s tímto 
spojené podpořit.  

Akceptováno 
Termín „vozidlo“ byl ponechán pouze tam, kde se hovoří o 
„technickém prostředku k zabránění odjezdu vozidla“. 
SAP: s vypořádáním souhlasí 
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Svaz průmyslu a  
dopravy 

Obecně Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) 
nezpochybňuje snahu o větší vymahatelnost práva na 
silnicích ze strany Policie ČR a naopak ji podporuje. 
Problematičtí jsou zejména řidiči, kteří se dlouhodobě 
vyhýbají uhrazení pokut a využívají např. nedostatečné 
přeshraniční spolupráce zodpovědných orgánů. Tito 
řidiči jsou pak nekalou konkurencí řidičům tuzemským. 
Nicméně k předloženému návrhu máme několik 
připomínek, jelikož zabavování registračních značek 
může v praxi způsobit řadu problémů. 

1. Je třeba jasně stanovit, že se zabavení 
registračních značek v případě nákladních vozidel 
nevztahuje i na návěsy a přívěsy. Znehybnění tahače je 
dostatečným trestem, není žádný důvod znehybnit 
i náklad, který v řadě případů patří jinému subjektu než 
provozovateli vozidla, který chování řidiče nemůže nijak 
ovlivnit a koncový zákazník by tak byl zbytečně 
potrestán za cizí pochybení.  
 

Akceptováno 
V celém textu bylo před slovo „vozidlo“ vloženo slovo 
„motorové“, čímž je dosaženo požadovaného účinku. 
Termín „vozidlo“ byl ponechán pouze tam, kde se hovoří o 
„technickém prostředku k zabránění odjezdu vozidla“. 
Svaz průmyslu a  dopravy s vypořádáním souhlasí 

 2. Nevhodná je i jednodenní čekací lhůta na 
možnost vyzvednutí RZ po uhrazení pokut. 
Problematické je to zejména v případech, kdy je pokuta 
vedená jako neuhrazená z důvodu administrativního 
pochybení. Kvůli takovéto procesní chybě nelze vozidlo 
zadržovat a musí být uvolněno ihned. 

Akceptováno jinak 
Pokud se týká vrácení zadržené registrační značky, nemá 
ani Policie ČR, ani Celní správa ČR zájem zadržovat 
registrační značku déle, než je nutné. Je ale třeba si 
uvědomit, že jak příslušníci Celní správy, tak příslušníci 
Policie ČR vykonávají výkon působnosti v terénu (např. šetří 
dopravní nehodu, provádějí dohled nad dodržováním 
pravidel silničního provozu, kontrolují dodržování 
bezpečnostních přestávek, zaplacení mýtného apod.). 
Pokud zadrží tabulku registrační značky, mohou ji v místě 
stanoveném v úředním záznamu fyzicky vydat (po uhrazení 
pokuty) až po návratu do tohoto místa.   To byl důvod, proč 
byl v návrhu stanoven „nejbližší pracovní den“. V návrhu 
jsme tedy jako kompromisní řešení vypustili „nejbližší 
pracovní den“ a ponechali jsme stanovení místa a doby, 
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kdy je možné tabulku vyzvednout, pouze v Úředním 
záznamu.  
 
Poznámka: V případě zadržení osvědčení o registraci 
vozidla podle § 6a zákona o silničním provozu zasílá podle § 
6b zákona o silničním provozu policista zadržený doklad 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému 
k zapisování údajů o vozidle až nejbližší pracovní den po 
jeho zadržení. Úřad vrací podle § 6c zákona o silničním 
provozu tento doklad rovněž až v rámci svých úředních 
hodin.  I v tomto případě může být závada na vozidle 
odstraněna dříve než je možné doklad vrátit. V případě 
tohoto zákona se může jednat dokonce o dobu delší, než je 
doba stanovená v návrhu, aniž by to činilo v praxi 
problémy.  
Svaz průmyslu a  dopravy s vypořádáním souhlasí 
 

 3. Při neschopnosti řidiče pokutu uhradit na místě 
musí existovat možnost, že dopravce pokutu dálkově 
uhradí a vozidlo bude moci být ještě ve stejný den 
použito a cesta dokončena. 

Vysvětleno 
Za prokazatelné zaplacení nedoplatku (jak je uvedeno 
v důvodové zprávě) se považuje i aktualizovaný údaj 
z evidence nedoplatků, pokladní stvrzenka celního úřadu 
nebo výpis z účtu. Doba a místo vyzvednutí registrační 
značky nebo uvolnění vozidla bude upraveno v úředním 
záznamu o zadržení registrační značky.  
Svaz průmyslu a  dopravy s vypořádáním souhlasí 

 4. Není například vyjasněno, jak by odstavení 
vozidla probíhalo. Šlo by pouze o odstavení na odtahová 
parkoviště, která jsou hlídaná, nebo na všechna 
parkoviště? Dopravce by měl mít možnost náklad 
přeložit, aby nebyl trestán koncový zákazník či dopravce 
při pochybení řidiče. 

Vysvětleno 
Odstavení vozidla by probíhalo stejně, jako při jakémkoliv 
jiném odstavení vozidla při kontrolní činnosti podle jiných 
zákonů.  
Navrhovanou úpravou není dopravci bráněno v tom, aby 
náklad přeložil, na základě připomínek několika 
připomínkových míst byl návrh upraven tak, aby se 
vztahoval jen na motorová vozidla, nikoliv na 
návěsy/přívěsy s nákladem. Je tedy možné náklad přeložit, 
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popř. odpojit tu část, která není motorovým vozidlem. 
Svaz průmyslu a  dopravy s vypořádáním souhlasí 

 5. Zabavování RZ neřeší problém neuhrazení pokut 
za přestupky zjištěné např. systémy automatické 
kontroly úsekového měření rychlosti v případě řidičů, 
kteří nejsou státními příslušníky ČR. Pokud nebude řidič 
fyzicky zastaven, pokuta nebude vymožena. Opatření by 
mělo cílit spíše na přeshraniční vymáhání. 

Vysvětleno 
Návrh se vztahuje i na nedoplatky za pokuty uložené za 
přestupek podle § 125f zákona o silničním provozu bez 
ohledu na to, zda se jedná o tuzemského nebo 
zahraničního provozovatele. Pokud není pokuta zaplacená 
a je obcí předána do dělené správy, vztahuje se 
doporučovaná úprava varianty I i na tyto nedoplatky.  
(Nevztahuje se na zaplacení určené částky podle § 125h 
zákona o silničním provozu, které přestupku provozovatele 
vozidla předchází - viz Závěrečná zpráva, Popis existujícího 
právního stavu v dané oblasti.) Tento návrh se vztahuje na 
vymahatelnost pravomocně uložených pokut, jejíž řešení je 
v působnosti Policie ČR a  Celní správy ČR. Revizi objektivní 
odpovědnosti provozovatele vozidla řeší Ministerstvo 
dopravy. 
Svaz průmyslu a  dopravy s vypořádáním souhlasí 

 6. Není nijak stanovena minimální výše 
neuhrazených pokut, po jejímž překročení by měla přijít 
na řadu velmi přísná sankce. Hrozí, že i kvůli bagatelním 
částkám budou vozidla odstavována. Tato připomínka je 
ke zvážení. 

Vysvětleno 
Většina pokut uložených orgány celní správy příkazem na 
místě (podle zákona č. 111/1994 Sb. jde o 80,6 % případů, 
podle zákona 13/1997 Sb. jde o 89,5 % případů) jsou 
pokuty do 2000 Kč. Průměrná pokuta uložená Policií ČR 
v příkazním řízení je 608 Kč. Tj. jedná se o pokuty, které 
může dlužník tak, jak je i v návrhu zakotveno, uhradit na 
místě kontroly a vyhnout se tak uplatnění navrhovaného 
nástroje. Stanovení hranice by de facto znemožnilo využití 
navrhovaného nástroje: policista nebo celník by osobu 
zkontrolovali, zjistili, že má nedoplatek, a v případě, že by 
jim nezaplatil na místě, nechali by ho pokračovat v jízdě.  
Souhrnná výše pokuty u jedné osoby však může být vyšší, 
pokud nebylo uhrazeno více nedoplatků, což ale 
z dostupných údajů celní správy nelze zjistit jinak než 
dotazem na konkrétní osobu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQVEVL3W)



Stránka 80 (celkem 87) 

 
Legislativní omezení výše pokuty pro použití navrhovaného 
zadržení registrační značky nebo použití technického 
prostředku by bylo v přímém rozporu s cílem návrhu. 
Jinými slovy: policista nebo celník by zjistili nedoplatek u 
kontrolované osoby, ale v drtivé většině případů by 
nemohli použít zadržení RZ nebo použít technický 
prostředek, takže by se návrh úpravy zcela minul účinkem a 
navíc by přinesl odlišný přístup v téže věci. Tento postup by 
s vysokou mírou pravděpodobnosti též prohloubil despekt 
k dodržování zákonů nejen osob, které porušují zákon, ale 
měl by negativní vliv i na ostatní účastníky silničního 
provozu, kteří zákony respektují. Z těchto důvodů nebyla 
v návrhu žádná hranice stanovena. V tomto smyslu byla 
doplněna Závěrečná zpráva. 
Svaz průmyslu a  dopravy s vypořádáním souhlasí 

 7. Opatření platí plošně, a nijak nerozlišuje mezi 
řidičem s jednou neuhrazenou pokutou v době kontroly 
a řidičem opakovaně pokutovaným, který se záměrně 
vyhýbá úhradě. Tato připomínka je ke zvážení. 

Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nástroj pro vymáhání 
pravomocně uložených pokut, je možné ho použít bez 
ohledu na to, kolik pokut dlužník nezaplatil. V případě, že 
se jedná o jednu pokutu, neměl by být problém ji uhradit 
na místě kontroly v hotovosti nebo platebním terminálem, 
což zákon umožňuje. Blíže viz připomínka č. 6. 
Svaz průmyslu a  dopravy s vypořádáním souhlasí 

 8. Návrh nijak nerozlišuje soukromé a služební 
jízdy řidiče. Může nastat situace, kdy by dopravci bylo 
znemožněno užití svého vlastního vozidla a doručení 
nákladu zákazníkovi kvůli tomu, že řidič při soukromé 
jízdě jiným vozidlem spáchal dopravní přestupek a 
pokutu neuhradil. Odebrání RZ pak bude znamenat 
zablokování majetku někoho jiného (vlastník vozidla 
a koncový zákazník – vlastník nákladu) a zdržení 
přepravy, přestože dopravce o neuhrazených závazcích 
řidičů v těchto případech nemůže vědět. Tato 

Vysvětleno 
V Závěrečné zprávě v kpt. Identifikace dotčených subjektů 
byly blíže rozepsány dopady na jednotlivé skupiny 
dotčených osob, včetně provozovatele vozidla řízeného 
řidičem dlužníkem, a to včetně možné eliminace dopadů 
(cPortál, možnost uhradit pokutu na místě, průměrná výše 
pokuty). Na základě připomínek a za účelem právní jistoty 
třetích osob k přepravovanému nákladu byl návrh zákona 
upraven tak, aby se regulace dotýkala pouze motorového 
vozidla. 
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připomínka je ke zvážení.  
Svaz průmyslu a  dopravy s vypořádáním souhlasí 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Čl.I, § 42a 
odst. 7 písm. 
c) a  d) 

1. Doporučujeme nahradit v písmenu c) slova „osoby 
povinné k uhrazení nedoplatku podle odstavce 1“ 
slovy „provozovatele vozidla“ a nahradit v písmenu 
d) slova „povinné osoby“ slovy „provozovatele 
vozidla“. Tuto změnu doporučujeme v návaznosti 
na zásadní připomínku 1., neboť nenastane situace, 
kdy by vozidlo bylo imobilizováno z důvodu 
nedoplatku jiné osoby, než je provozovatel vozidla. 

Akceptováno jinak 
Uvedené ustanovení bylo přeformulováno a slova "povinné 
osoby" již neobsahuje. 
Vypořádání zásadní připomínky č. 1 viz výše. 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.I, § 42a 
odst. 7 písm. 
f) 

2. Doporučujeme nahradit slovo „útvar“ slovy 
„označení útvaru“. Je zřejmé, že úřední záznam 
nebude obsahovat příslušný útvar policie, ale 
označení příslušného útvaru policie. (Obdobně jako 
jsou v písmenech a) a b) užita slova „údaje o 
vozidle“ a „údaje o osobě“, a nikoliv pouze slova 
„vozidlo“ a „osobu“.) 

Akceptováno 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.I, § 42a 
odst. 8 

3. Doporučujeme ve větě druhé vypustit slova „, je-li 
povinnou osobou,“ a také vypustit větu třetí. 
V návaznosti na připomínku 1. doporučujeme 
vypustit uvedené části odstavce 8, neboť nenastane 
situace, kdy by vozidlo bylo imobilizováno z důvodu 
nedoplatku jiné osoby, než je provozovatel vozidla. 

Vysvětleno 
Viz zásadní připomínka č. 1 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.I, § 42a 
odst. 8 

4. Doporučujeme ve větě druhé vypustit slova „, s 
výjimkou údaje o výši nedoplatku řidiče vozidla“. 
Je-li povinnou osobou provozovatel, je zřejmé, že 
se údaj podle odstavce 7 písmena d) bude 
vztahovat právě k výši nedoplatku provozovatele-
povinné osoby, nikoliv k výši nedoplatku řidiče. 
Slova, která doporučujeme vypustit, jsou tak 
nadbytečná. 

Vysvětleno 
Viz zásadní připomínka č. 1 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 
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Čl.I, § 42a 
odst. 9 

5. Doporučujeme nahradit ve větě první slova 
„povinné osoby“ slovy „provozovatele vozidla“. 
Tuto změnu doporučujeme v návaznosti na 
připomínku 1., neboť nenastane situace, kdy by 
vozidlo bylo imobilizováno z důvodu nedoplatku 
jiné osoby, než je provozovatel vozidla. 

Vysvětleno 
Viz zásadní připomínka č. 1 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.I, § 42b 
odst. 1 

6. Doporučujeme vypustit slova „on nebo“. Tuto 
změnu doporučujeme v návaznosti na připomínku 
1., neboť nebude možné imobilizovat vozidlo kvůli 
nedoplatku řidiče, který není provozovatelem 
vozidla, ale pouze kvůli nedoplatku provozovatele 
vozidla. Zároveň však uznáváme, že z praktických 
důvodů může být jednodušší, když si tabulky 
registrační značky vyzvedne, nebo se odstranění 
tzv. „botičky“ bude moci domáhat přímo řidič, 
nikoliv provozovatel vozidla, případně provozovatel 
vozidla zastoupený řidičem (nebo jinou osobou) na 
základě plné moci. 

Vysvětleno 
Viz zásadní připomínka č. 1 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.II, § 35b 
odst. 1 

7. Doporučujeme slova „dopravních prostředků a 
jejich nákladů“ nahradit slovy „dopravního 
prostředku a jeho nákladu“. V souladu s čl. 40 odst. 
5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
užívání jednotného čísla. 

Vysvětleno 
Úprava odpovídá formulaci použité v zákoně o Celní správě 
České republiky. 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.II § 35b 
odst. 7 písm. 
c) a  d) 

8. Doporučujeme nahradit v písmenu c) slova „osoby 
povinné k uhrazení nedoplatku podle odstavce 1“ 
slovy „provozovatele vozidla“ a nahradit v písmenu 
d) slova „povinné osoby“ slovy „provozovatele 
vozidla“. Tuto změnu doporučujeme v návaznosti 
na zásadní připomínku 1, neboť nenastane situace, 
kdy by vozidlo bylo imobilizováno z důvodu 
nedoplatku jiné osoby, než je provozovatel vozidla. 

Vysvětleno 
Viz zásadní připomínka č. 1 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.II § 35b 
odst. 7 písm. 
f) 

9. Doporučujeme nahradit slova „celní úřad“ slovy 
„označení celního úřadu“. Je zřejmé, že úřední 
záznam nebude obsahovat příslušný celní úřad, ale 

Akceptováno 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 
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označení příslušného celního úřadu. (Obdobně jako 
jsou v písmenech a) a b) užita slova „údaje o 
vozidle“ a „údaje o osobě“, a nikoliv pouze slova 
„vozidlo“ a „osobu“.) 

Čl.II § 35b 
odst. 8 

10. Doporučujeme ve větě druhé vypustit slova „, je-li 
povinnou osobou,“ a také vypustit větu třetí. 
V návaznosti na zásadní připomínku 1. 
doporučujeme vypustit uvedené části odstavce 8, 
neboť nenastane situace, kdy by vozidlo bylo 
imobilizováno z důvodu nedoplatku jiné osoby, než 
je provozovatel vozidla.  

Vysvětleno 
Viz zásadní připomínka č. 1 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.II § 35b 
odst. 8 

11. Doporučujeme ve větě druhé vypustit slova „, s 
výjimkou údaje o výši nedoplatku řidiče vozidla“. 
Je-li povinnou osobou provozovatel, je zřejmé, že 
se údaj podle odstavce 7 písmena d) bude 
vztahovat právě k výši nedoplatku provozovatele-
povinné osoby, nikoliv k výši nedoplatku řidiče. 
Slova, která doporučujeme vypustit, jsou tak 
nadbytečná. 

Vysvětleno 
Viz zásadní připomínka č. 1 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.II, § 35b 
odst. 9 

12. Doporučujeme nahradit ve větě první slova 
„povinné osoby“ slovy „provozovatele vozidla“. 
Tuto změnu doporučujeme v návaznosti na zásadní 
připomínku 1., neboť nenastane situace, kdy by 
vozidlo bylo imobilizováno z důvodu nedoplatku 
jiné osoby, než je provozovatel vozidla. 

Akceptováno jinak 
Na základě připomínek jiných subjektů byla slova „povinná 
osoba“ nahrazena slovem „osoba, která nemá nedoplatek 
na pokutě“.  
Vypořádání zásadní připomínky č. 1 viz výše. 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Čl.II § 35c 
odst. 1 

13. Doporučujeme vypustit slova „on nebo“. Tuto 
změnu doporučujeme v návaznosti na zásadní 
připomínku 1, neboť nebude možné imobilizovat 
vozidlo kvůli nedoplatku řidiče, který není 
provozovatelem vozidla, ale pouze kvůli nedoplatku 
provozovatele vozidla. Zároveň však uznáváme, že 
z praktických důvodů může být jednodušší, když si 
tabulky registrační značky vyzvedne, nebo se 
odstranění tzv. „botičky“ bude moci domáhat 

Vysvětleno 
Viz zásadní připomínka č. 1. Záměrem předkladatele je, aby 
si registrační značky mohl vyzvednout i řidič.  
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 
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přímo řidič, nikoliv provozovatel vozidla, případně 
provozovatel vozidla zastoupený řidičem (nebo 
jinou osobou) na základě plné moci. 

 

Čl.IV, § 43 
odst. 3 

14. Doporučujeme vložit za slovo „pokutu“ slova „za 
přestupek“. V § 43 odst. 3 není vymezeno ukládání 
pokuty, ale skutková podstata přestupku. Proto je 
vhodnější uvést, že jde o „pokutu za přestupek 
podle § 42b odst. 1 písm. s)“. 

Akceptováno 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Důvodová 
zpráva, str. 3 
+ RIA 

15. Doporučujeme vložit u prvního (nečíslovaného) 
odstavce znak pro odrážku „-“ a u třetího 
(nečíslovaného) odstavce naopak znak pro odrážku 
odstranit. Domníváme se, že námi navrhované užití 
odrážek čtenáři usnadní orientaci v textu, neboť 
zkušenost každého státu bude uvozena právě 
jednou odrážkou. (Obdobné doporučujeme provést 
také u obdobného textu ve zprávě RIA.)  

Akceptováno 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Důvodová 
zpráva, str. 3 
+ RIA 

16. Doporučujeme ve třetím (nečíslovaném) odstavci 
nahradit slova „Act on Regulatory Offences“ 
zkratkou „OWiG“, neboť z kontextu a ze samotného 
znění § 95 a 96 OWiG je zřejmé, že se míní právě 
tento zákon, a není důvod užívat anglický překlad 
jeho názvu. 

(Dáváme též ke zvážení použití zažité zkratky 
„StPO“ pro „Strafprozeßordnung“, nebo naopak 
nahrazení zkratek OWiG a VStG plným zněním 
zákonů, tj. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten a 
Verwaltungsstrafgesetz.) 
(Obdobné doporučujeme provést také u 
obdobného textu ve zprávě RIA.)  

Akceptováno  
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 

Závěrečná 
zpráva RIA, 
str. 16 

17. Doporučujeme odstranit odrážku „- možnost 
uhradit pokutu za řidiče“. Dle našeho názoru je 
velmi nevhodné uvádět tuto možnost mezi 
možnostmi eliminace negativních dopadů na 

Akceptováno 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí 
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provozovatele vozidla. Stát by neměl počítat s tím, 
že pokuty (nebo třeba peněžité tresty) uhradí místo 
pachatele přestupku (ev. trestného činu) jiná 
osoba. V takovém případě by se totiž mohlo zdát, 
že cílem státu není pokutou působit na 
potenciálního pachatele (funkce odstrašující) nebo 
pachatele trestat (funkce retribuční), ale zvýšit 
příjmy státního rozpočtu nebo jiných veřejných 
rozpočtů. 

 

Ministerstvo 
průmyslu a  
obchodu 

§ 42a odst. 1, 
§ 35b odst. 4 

§ 42a odst. 1 - z důvodu větší srozumitelnosti a 
jednotnosti právní úpravy doporučujeme přesunout text 
závěrečné části ustanovení § 42a odst. 1 do její úvodní 
části obdobně, jako je tomu v případě navrhovaného 
ustanovení § 35b odst. 1 u změny zákona o Celní správě 
České republiky. 
§35b odst. 4 písm. a) - doporučujeme vložit za slovo 
"odejme" čárku. Podle čl. 42 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády se při více možnostech vyjádřených v 
pododstavcích spojka "nebo" klade mezi poslední dvě 
možnosti a píše se před ni čárka 

Akceptováno 
Ministerstvo průmyslu a  obchodu s vypořádáním 
souhlasí. 

 

 

Připomínkové 
místo 

Nad rámec návrhu zákona: Vypořádání 

Magistrát hl. 
m. Prahy 

Doporučujeme rozšíření působnosti návrhu zákona také na jiné právní 
předpisy (zejména zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve 
znění zákona č. 178/2018 Sb.), na základě kterých mohou vzniknout 
daňové nedoplatky a jejichž vymáháním se rovněž zabývají obecní 
správcové daně. Ačkoli toto rozšíření nesouvisí přímo s přestupky 
v dopravě, máme za to, že by toto obecně mohlo přispět k respektování 
právních předpisů a tím k celkovému zlepšení situace v otázkách 

Vysvětleno 
Cílem předloženého návrhu je zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a zvýšení vymahatelnosti pravomocných a do 
splatnosti neuhrazených pokut za dopravní přestupky tak, jak 
bylo uloženo i v rámci Národní strategie bezpečnosti 
silničního provozu. Z tohoto důvodu byl návrh zaměřen jen na 
zákon o silničním provozu, zákon o pozemních komunikacích 
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respektování práva a i veřejného pořádku obecně.     a zákona o silniční dopravě, tj. ty přestupky, jejichž 
vymahatelnost má dopad na bezpečnost a  plynulost 
silničního provozu. Zajištění bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu spadá do působnosti dotčených orgánů. 
Použití mechanismu navrženého v novele na vymáhání jiných 
dlužných částek než nedoplatků na pokutách uložených za 
dopravní přestupky a předaných do dělené správy by  

- představovalo exces v oblasti správy daní, vyvolalo 
požadavek na prolomení mlčenlivosti vůči řidiči, 
provozovateli i policejnímu orgánu, který by byl těžko 
obhajitelný, 

- mohlo negativně ovlivnit plnění úkolů v působnosti 
dotčených orgánů i vnímání Policie ČR a Celní správy 
ČR veřejností, 

- bylo spojeno s dalšími náklady, 
představovalo závažný zásah do práv povinného bez zjevné 
souvislosti s vymáhanou pohledávkou, který není 
odůvodnitelný významem chráněného zájmu. Z tohoto 
důvodu nejsou do návrhu zahrnuty přestupky podle jiných 
zákonů, i když jsou, v případě neuhrazení pokuty, rovněž 
předávány do dělené správy k vymožení. 
 
Magistrát hl.m. Prahy: s vypořádáním souhlasí 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K § 125h odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. 
MZV doporučuje článek V předloženého návrhu rozšířit o úpravu ust. § 
125h odst. 3 zákona o silničním provozu, který upravuje lhůtu pro 
zaplacení pokuty uložené, resp. částky určené úřadem obce s rozšířenou 
působností provozovateli vozidla, jež nyní činí 15 dnů, a to nahrazením 
čísla „15“ číslem „30“. 

Odůvodnění: 
MZV doporučuje prodloužit lhůtu pro zaplacení uložené pokuty, resp. 
určenou částku za přestupek podle zákona o silničním provozu, a to na 
délku obdobnou délce stanovené např. v ust. § 46 odst. 2 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podle tohoto 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava se týká pouze vymahatelnosti 
pravomocných pokut uložených za dopravní přestupky. 
Problematikou revize objektivní odpovědnosti provozovatele 
vozidla, včetně vámi navrhovaných lhůt, se zabývá 
Ministerstvo dopravy, kterému jsme Vaši připomínku předali. 
Ministerstvo zahraničních věcí s vypořádáním souhlasí 
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ustanovení je splatnost pokut za přestupky 30 dnů od právní moci 
rozhodnutí o přestupku (nestanoví-li správní orgán lhůtu jinou). Vedle 
sjednocení lhůt MZV sleduje získání dostatečného času k projednání 
zaplacení pokut uložených, resp. určených částek osobám požívajícím 
výsady a imunity podle mezinárodních smluv, resp. na uplatnění 
diplomatických nástrojů v oblasti dodržování pravidel silničního 
provozu. Drtivá většina dopravních přestupků osob požívajících výsad a 
imunit je typu přestupku provozovatele vozidla zjištěného kamerovými 
systémy, za něž ukládají pokuty úřady obcí s rozšířenou působností. 
V případě prodloužení lhůty k jejich úhradě získá MZV větší prostor 
pro působení na diplomatické mise (především apelem na povinnost 
dodržovat zákony a předpisy přijímajícího státu - viz čl. 41 Vídeňské 
úmluvy o diplomatických stycích) a snahu MZV  motivovat je k přijetí 
odpovědnosti a dobrovolnému uhrazení uložené pokuty, resp. určené 
částky. Dosavadní patnáctidenní lhůta dává MZV pouze minimální 
prostor pro takové působení, a to i s ohledem na delší dobu potřebnou 
pro doručení výzvy. 

Kromě výše uvedeného prodloužení lhůty, popřípadě jako alternativu, by 
MZV uvítalo umožnění zaslat úhradu požadované částky i po marném 
uplynutí této lhůty – v současné době úřady obcí s rozšířenou působností 
vracejí určené částky uhrazené po jejich splatnosti, v souladu s ust. § 
125h odst. 7 zákona o silničním provozu, zpět provozovateli vozidla.  

V Praze 10. června 2020 

Vypracoval: JUDr. Jana Horáková, Ministerstvo vnitra Podpis: 
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