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zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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pozdějších předpisů

417. Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony
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/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony

419. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod



414

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních sym-
bolů České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 274/2008
Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pečetidla a pečetě se státním znakem lze
užívat pouze za podmínek stanovených tímto záko-
nem.“.

2. V § 2 odst. 1 se za písmeno u) vkládají nová
písmena v) a w), která znějí:

„v) jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jed-
notky hasičských záchranných sborů podniků,
jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků
a spolky působící na úseku požární ochrany,

w) zdravotnická záchranná služba,“.

3. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) užít k zevnímu označení stejnokrojů členů jed-
notek sborů dobrovolných hasičů obcí, jedno-
tek hasičských záchranných sborů podniků,
jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků
a spolků působících na úseku požární ochra-
ny.“.

4. V § 6 odst. 1 větě první se slova „Razítko, na
němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru
o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm“ nahrazují
slovy „Úředním razítkem je razítko vytvářející otisk
kruhového tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo
36 mm, na němž je vyznačen malý státní znak“
a slova „(dále jen „úřední razítko“)“ se zrušují.

5. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně
poznámky pod čarou č. 6 zní:

„§ 6a

(1) Pečetidlem Ministerstva zahraničních věcí je
pečetidlo vytvářející otisk kruhového tvaru o prů-
měru 36 mm, na němž je vyznačen malý státní znak;
malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož
obvodu je označení oprávněné osoby uvedené v od-
stavci 2, popřípadě i označení její organizační sou-
části a sídla. V případě zastupitelských úřadů6) lze za
označení oprávněné osoby považovat i označení za-
stupitelského úřadu. Používá-li oprávněná osoba
více pečetidel Ministerstva zahraničních věcí, musí
tato pečetidla obsahovat i pořadová čísla.

(2) Pečetidlo Ministerstva zahraničních věcí
může používat pouze Ministerstvo zahraničních
věcí, včetně zastupitelských úřadů.

(3) Pečetidlo Ministerstva zahraničních věcí lze
užít

a) k potvrzení neporušitelnosti výtisku meziná-
rodní smlouvy,

b) k pečetění diplomatické pošty,

c) v dalších případech, pokud je to obvyklé.

6) § 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně
některých zákonů (zákon o zahraniční službě).“.

6. V § 10 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Vlajku prezidenta republiky lze užít rov-
něž v souvislosti s výkonem jeho působnosti.“.

7. V § 11 písmeno a) zní:

„a) k pečetění mezinárodních smluv a plných mocí,
ratifikačních listin nebo jiných listin vydáva-
ných v souvislosti se sjednáváním mezinárod-
ních smluv nebo ukončováním jejich plat-
nosti,“.

8. V § 13 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
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„d) užije pečetidlo Ministerstva zahraničních věcí
v rozporu s § 6a odst. 2,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písme-
na e) až g).

9. V § 13 odst. 2 se text „d)“ nahrazuje tex-

tem „e)“ a slova „e) nebo f)“ se nahrazují slovy
„f) nebo g)“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o požární ochraně

Čl. I

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994
Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998
Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015
Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.
a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. Za § 7 se vkládají nové § 8 a 9, které znějí:

„§ 8

(1) Zařízení sociálních služeb, které poskytuje
služby sociální péče formou pobytových služeb po-
dle zákona o sociálních službách, musí být v části
stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno
a) elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací

kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,

b) zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li
ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob
nebo nižší, pokud není vybaveno podle písme-
ne a).

(2) Pokud je ve stavbě provozováno více zaří-
zení sociálních služeb, které poskytují služby so-
ciální péče formou pobytových služeb podle zákona
o sociálních službách, a součet ubytovací kapacity
těchto zařízení je nad 50 osob, postupuje se podle
odstavce 1 písm. a).

(3) Na žádost provozovatele elektrické požární
signalizace v části stavby, kde je poskytována so-
ciální služba podle odstavce 1, hasičský záchranný
sbor kraje připojí elektrickou požární signalizaci
podle odstavce 1 písm. a) prostřednictvím zařízení
dálkového přenosu na pult centralizované ochrany
umístěný na krajském operačním a informačním
středisku hasičského záchranného sboru kraje, po
splnění podmínek pro toto připojení.

(4) Hasičský záchranný sbor kraje žádost podle
odstavce 3 posoudí a písemně žadateli sdělí, za ja-
kých podmínek lze připojení realizovat. Smlouva
o připojení elektrické požární signalizace na pult
centralizované ochrany obsahuje zejména označení
smluvních stran a podmínky připojení elektrické
požární signalizace na pult centralizované ochrany.
Jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za
připojení elektrické požární signalizace na pult cen-
tralizované ochrany se nevyžaduje.

§ 9

(1) Nemovitou národní kulturní památku, která
je vybavená elektrickou požární signalizací, lze na
žádost provozovatele elektrické požární signalizace
připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu
na pult centralizované ochrany umístěný na kraj-
ském operačním a informačním středisku hasičského
záchranného sboru kraje.

(2) Hasičský záchranný sbor kraje žádost po-
soudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek
lze připojení realizovat. Smlouva o připojení elek-
trické požární signalizace na pult centralizované
ochrany obsahuje zejména označení smluvních stran
a podmínky připojení elektrické požární signalizace
na pult centralizované ochrany. Jednorázová úhrada
za připojení a měsíční cena za připojení elektrické
požární signalizace na pult centralizované ochrany
se nevyžaduje.
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(3) Nemovitou kulturní památku uvedenou
v dohodě uzavřené mezi Generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky
(dále jen „generální ředitelství“) a Ministerstvem kul-
tury, lze připojit na pult centralizované ochrany
umístěný na krajském operačním a informačním
středisku hasičského záchranného sboru kraje za ob-
dobných podmínek, jako nemovitou národní kul-
turní památku.“.

2. V § 26 odst. 1 se slova „hasičského záchran-
ného sboru (dále jen „generální ředitelství“)“ zru-
šují.

3. V § 31 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) posouzením stavební nebo územně plánovací
dokumentace

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní roz-
hodnutí vztahující se k umístění stavby,

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo doku-
mentace pro vydání územního rozhodnutí,
vztahující se k umístění stavby,

3. projektové dokumentace stavby nebo doku-
mentace pro ohlášení stavby, v těch přípa-
dech, kdy se podle stavebního zákona nevy-
žaduje pro ohlášení stavby projektová doku-
mentace, nebo

4. dokumentace ke změně v užívání stavby;

posouzení se provede v rozsahu požárně bez-
pečnostního řešení podle zvláštního právního
předpisu13) nebo v rozsahu obdobného doku-
mentu, který je dostatečný pro posouzení po-
žární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb,
u kterých je vykonáván státní požární dozor,“.

4. V § 31 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) schválením posouzení požárního nebezpečí čin-
ností a schválením dokumentace zdolávání po-
žárů,“.

5. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Nadřízeným správním orgánem přísluš-
ným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného
stanoviska vydaného podle odstavce 3 hasičským zá-
chranným sborem kraje je u stavby

a) v rozsahu § 39 odst. 1 písm. c) ředitel hasič-
ského záchranného sboru kraje,

b) v rozsahu § 39 odst. 1 písm. d) generální ře-
ditelství.“.

6. V části druhé se doplňuje oddíl třetí, který
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

„Oddíl třet í

Kategorizace staveb
z hlediska požární bezpečnosti

§ 39

(1) Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany
obyvatelstva se stavba člení na

a) stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní ne-
bezpečí,

b) stavbu kategorie I, představující mírné nebez-
pečí,

c) stavbu kategorie II, představující vyšší nebez-
pečí,

d) stavbu kategorie III, představující vysoké ne-
bezpečí.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria
a charakteristiku stavby pro její zařazení do katego-
rie podle odstavce 1. Charakteristikou stavby je sta-
vebně technický parametr stavby a její umístění. Kri-
tériem se rozumí

a) požadavek na stavbu z hlediska podmínek eva-
kuace,

b) rizikovost stavby, v níž je hořlavá nebo požárně
nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebez-
pečná látka vyráběna, zpracovávána, používána,
přepravována nebo skladována, a

c) ochrana jiného veřejného zájmu významného
z hlediska zařazení stavby do příslušné katego-
rie.

§ 40

(1) Státní požární dozor se v rozsahu podle § 31
odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u stavby katego-
rie 0 a I.

(2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1
písm. b), c) nebo d) se zpracovává požárně bezpeč-
nostní řešení podle zvláštního právního předpisu13).
V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel
prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby
s technickými podmínkami požární ochrany pro na-
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vrhování staveb stanovenými prováděcím právním
předpisem15).

(3) K zpracování požárně bezpečnostního ře-
šení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba,
která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost
staveb podle zvláštního právního předpisu12).

(4) K zpracování požárně bezpečnostního ře-
šení pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba,
která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost
staveb podle zvláštního právního předpisu12) a které
k tomuto současně byla udělena specializace v rámci
tohoto oboru podle zvláštního právního předpi-
su12).

15) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po-
žární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011
Sb.“.

7. § 95 zní:

„§ 95

Správní řád se nepoužije na rozhodování podle
§ 73 odst. 3. Stanoviska vydávaná podle tohoto zá-
kona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony
podle stavebního zákona jsou závazným stanovis-
kem podle správního řádu a nejsou samostatným
rozhodnutím ve správním řízení. Stanoviska uplat-
něná k návrhu regulačního plánu nejsou správním
rozhodnutím.“.

8. V § 99 se za slova „bezpečnost staveb12)“
vkládají slova „ , který splňuje podmínky podle
§ 40 odst. 4“.

9. V § 101 písm. a) se za text „§ 31a,“ vkládá
text „§ 39 odst. 2,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zařízení sociálních služeb poskytující služby
sociální péče formou pobytových služeb přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona musí zajistit splnění
povinnosti podle § 8 odst. 1 a 2 zákona o požární
ochraně do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. Zařízení sociálních služeb poskytující služby
sociální péče formou pobytových služeb přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona musí být v části
stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno

elektrickou požární signalizací, pokud je ve stavbě
poskytována obdobná sociální péče dalším provozo-
vatelem a součet ubytovací kapacity je nad 50 osob.

3. Osoba, která splňuje podmínky podle § 40
odst. 3 zákona o požární ochraně, je oprávněna po
dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zpra-
covávat požárně bezpečnostní řešení stavby katego-
rie III a aplikovat odlišný postup podle § 99 zákona
o požární ochraně.

4. Osoba, která je oprávněna ke zpracování po-
žárně bezpečnostního řešení podle dosavadní právní
úpravy, je oprávněna po dobu 2 let od nabytí účin-
nosti tohoto zákona zpracovávat požárně bezpeč-
nostní řešení stavby kategorie I a II.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona
o integrovaném záchranném systému

Čl. III

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchran-
ném systému a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.,
zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zá-
kona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odstavec 6 včetně poznámky pod ča-
rou č. 29 zní:

„(6) V rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem29) je hasičský záchranný sbor kraje do-
tčeným orgánem v územním a stavebním řízení a ve
společném územním a stavebním řízení14) z hlediska
ochrany obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor
kraje je příslušný před uvedením stavby do užívání
kontrolovat dodržení podmínek ochrany obyvatel-
stva.

29) § 39 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 33 odst. 1 se za text „§ 28“ vkládají slova
„a řízení o náhradě podle § 29 a 30“.
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ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona
č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona
č. 326/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 47 odst. 1 písm. e) se slovo „Zámrsku“
nahrazuje slovy „Hradci Králové“.

2. V § 48 odst. 1 písm. e) se slovo „Zámrsku“
nahrazuje slovy „Hradci Králové“.

3. V příloze č. 3 písm. a) bod 9 zní:

„9. Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem
v Dobřichovicích,“.

4. V příloze č. 3 písm. a) se bod 10 zrušuje.

Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10
a 11.

5. V příloze č. 3 písm. e) úvodní části ustano-
vení se slovo „Zámrsku“ nahrazuje slovy „Hradci
Králové“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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417

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich

Čl. I

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za pře-
stupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018
Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 54/
/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 325/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se
mění takto:

1. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; je-li prvním úkonem v řízení vy-
dání příkazu, přerušuje se běh promlčecí doby jeho
doručením“.

2. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Odpovědnost za přestupek zaniká nejpoz-
ději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za
který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hra-
nice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestu-
pek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Do této
doby se nezapočítává doba, po kterou trvala některá
ze skutečností podle odstavce 1.“.

3. V § 38 písm. e) se slova „je-li tato znakem
skutkové podstaty přestupku,“ zrušují.

4. V § 52 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Je-li to s ohledem na povahu uloženého
omezujícího opatření možné, jeho dodržování kon-
trolují též orgán Policie České republiky, v jehož
územním obvodu má omezující opatření účinky,
a obecní policie, která vykonává působnost ve správ-
ním obvodu obce, v němž má omezující opatření
účinky. Správní orgán, který omezující opatření ulo-

žil, a správní orgán stejného druhu, v jehož správním
obvodu má omezující opatření účinky, informují
o uloženém omezujícím opatření orgán Policie Čes-
ké republiky a obecní policii.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V § 52 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Náklady spojené s účastí pachatele v programu pro
zvládání agrese nebo násilného chování je pachatel
povinen uhradit poskytovateli tohoto programu,
není-li tento program poskytován bezplatně.“.

6. V § 60 odst. 2 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) proti pořádku ve státní správě spáchaných po-
rušením povinnosti stanovené v nařízení obce
nebo kraje,“.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písme-
na b) až e).

7. V § 61 odst. 1 větě druhé se za slovo
„správě“ vkládají slova „spáchané porušením povin-
nosti stanovené v nařízení obce nebo kraje“.

8. V § 64 odst. 1 písm. b) se slova „§ 4 odst. 4
nebo 5“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 4 nebo § 4 odst. 5
písm. c), anebo osoby uvedené v § 4 odst. 5 písm. a)
a b)“.

9. V § 71 se za slovo „souhlas“ vkládají slova
„ , jakož i v řízení, které lze zahájit nebo v již za-
hájeném řízení pokračovat bez takového souhlasu“
a slova „potřebných ke zpětvzetí souhlasu“ se zru-
šují.

10. Za § 72 se vkládají nové § 72a a 72b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 72a

Ochrana osob vystupujících v řízení o přestupku

(1) Správní orgán vyloučí z nahlížení do spisu
údaje o místě trvalého pobytu, popřípadě bydlišti,
doručovací adrese, místě výkonu zaměstnání, povo-
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lání nebo podnikání osob vystupujících v řízení
o přestupku na jejich žádost, vyžaduje-li to ochrana
jejich soukromí nebo bezpečnosti. O žádosti podle
věty první rozhodne správní orgán usnesením.

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou vyloučeny z na-
hlížení do spisu, pokud byl přístup k těmto údajům
omezen v předcházejícím trestním řízení o totožném
skutku, je-li tato skutečnost správnímu orgánu
známa. O vyloučení z nahlížení do spisu se učiní
záznam do spisu.

§ 72b

Nepřípustné zastoupení

Správní orgán usnesením rozhodne o tom, že
nepřipustí zastoupení na základě plné moci, pokud
zmocněnec vystupuje v řízení o přestupcích v růz-
ných věcech opětovně, nejde-li o advokáta nebo ji-
nou osobu poskytující právní služby soustavně a za
úplatu podle jiného zákona.“.

11. V § 74 odst. 1 písm. b) se slova „z nedba-
losti“ zrušují.

12. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „spáchaný porušením povinnosti sta-
novené v nařízení obce nebo kraje“.

13. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „ , nejde-li o přestupek provozovatele
vozidla podle § 125f“.

14. V § 74 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písme-
na g) a h).

15. V § 75 větě první se slova „Orgán policie
nebo jiný správní orgán“ nahrazují slovy „Orgán
veřejné moci“ a ve větě druhé se slova „orgán policie
nebo jiný správní orgán“ nahrazují slovy „orgán ve-
řejné moci“.

16. V § 75 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Na žádost příslušného správního orgánu
mu orgán veřejné moci bez zbytečného odkladu po-
skytne informace potřebné k prověřování oznámení
o přestupku, k projednání přestupku a k výkonu
rozhodnutí.

(3) Byl-li přestupek vykazující znaky užití ná-
silí v rodině nebo partnerském vztahu spáchán
na osobě mladší 18 let, nebo byla-li osoba mladší

18 let svědkem přestupku vykazujícího znaky užití
násilí v rodině nebo partnerském vztahu, příslušný
správní orgán o tom vyrozumí bez zbytečného od-
kladu orgán sociálně-právní ochrany dětí a zároveň
jej informuje o všech podstatných skutečnostech,
které zjistil.“.

17. V § 76 odst. 1 písm. c) a v § 86 odst. 1
písm. e) se slova „nebo je senátorem nebo poslan-
cem, který požádal orgán příslušný k projednání
přestupku o projednání přestupku v disciplinárním
řízení podle jiných zákonů, anebo soudcem Ústav-
ního soudu, který požádal orgán příslušný k projed-
nání přestupku o projednání přestupku v kárném ří-
zení podle jiného zákona“ zrušují.

18. V § 76 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) o totožném přestupku dříve zahájil řízení podle
tohoto zákona proti téže osobě jiný správní
orgán,“.

Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písme-
na h) až l).

19. V § 76 odst. 3 větě druhé se slova „přímo
postiženou spácháním přestupku“ nahrazují slovy
„dotčenou jednáním podezřelého z přestupku“.

20. V § 76 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ ; usnesení se pouze poznamená do spisu
a osoba přímo postižená spácháním přestupku se
o něm vhodným způsobem vyrozumí“.

21. V § 76 odst. 5 závěrečná část ustanovení
zní: „usnesení se oznamuje podezřelému z přestupku;
správní orgán o odložení věci vyrozumí osobu do-
tčenou jednáním podezřelého z přestupku, je-li mu
známa. Pokud by vyrozumění osoby dotčené jedná-
ním podezřelého z přestupku bylo spojeno s neúměr-
nými obtížemi nebo náklady, doručí je správní orgán
veřejnou vyhláškou; ustanovení § 66 se nepoužije.“.

22. V § 82 odst. 3 větě druhé a v § 97 odst. 1
větě druhé se slova „která dala souhlas se zahájením
nebo pokračováním řízení“ nahrazují slovy „která
má v řízení práva podle § 71“.

23. V § 82 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Výslech svědka, který je osobou mladší
15 let, správní orgán provádí pouze v nezbytných
případech; správní orgán při výslechu postupuje
zvlášť šetrně a současně tak, aby nebylo nutné vý-
slech znovu opakovat. Výslechu mohou být pří-
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tomni zákonný zástupce nebo opatrovník vyslý-
chané osoby, nebude-li jejich přítomnost na újmu
práv vyslýchané osoby. K výslechu správní orgán
přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo ji-
nou osobu mající zkušenosti s výchovou mládeže,
pokud by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správ-
nému vedení výslechu. Svědkovi, který je osobou
mladší 15 let, lze klást otázky jen prostřednictvím
oprávněné úřední osoby.“.

24. V § 91 odst. 2 písm. a) se slova „v působ-
nosti Policie České republiky“ nahrazují slovy „spá-
chaný porušením povinnosti stanovené v nařízení
obce nebo kraje“.

25. V § 91 odst. 2 písm. b) se za text „§ 3“
vkládají slova „písm. b) nebo c)“.

26. V § 92 odst. 2 písmeno i) zní:

„i) jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední oso-
by, nebo služební číslo anebo identifikační číslo
oprávněné úřední osoby,“.

27. V § 95 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Povinnost nahradit náklady řízení paušální
částkou správní orgán neuloží, bylo-li o přestupku
rozhodnuto příkazem na místě.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

28. V § 96 odst. 1 písm. c) se slova „a o nároku
na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvod-
ného obohacení“ nahrazují slovy „ , o nároku na
náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvod-
ného obohacení a o náhradě nákladů řízení“.

29. § 110 se včetně nadpisu zrušuje.

30. V § 111 odstavec 1 zní:

„(1) Úřední osoba oprávněná na základě vnitř-
ního předpisu správního orgánu nebo pověření ve-
doucím správního orgánu k provádění úkonů správ-
ního orgánu v řízení o přestupku (dále jen „opráv-
něná úřední osoba“) musí prokázat odbornou způ-
sobilost zkouškou složenou u Ministerstva vnitra,
pokud nemá vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu právo a právní věda, právo nebo
bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České
republice; zajištěním zkoušky může Ministerstvo
vnitra pověřit jím zřízenou státní příspěvkovou
organizaci.“.

31. V § 111 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Oprávněná úřední osoba musí splnit poža-
davky podle odstavce 1 nejpozději do 18 měsíců ode
dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu
v řízení o přestupku.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

32. V § 111 odst. 3 větě druhé se za slovo „pře-
stupek“ vkládá slovo „příkazem“.

33. V § 111 odst. 4 větě první se slova „věty
druhé“ zrušují.

34. V § 111 odst. 5 větě druhé se číslo „90“ na-
hrazuje číslem „120“.

35. V § 112 odst. 9 se slova „v oblasti právo
nebo“ nahrazují slovy „právo a právní věda, právo
nebo bezpečnostně právní studia anebo“.

36. V § 112 odst. 9 se ve větě první číslo „2022“
nahrazuje číslem „2023“ a ve větě druhé se slova
„starší 50 let, pokud nejméně 10 let“ nahrazují slovy
„ , která nejméně 5 let“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zahájená řízení o přestupku, která nebyla
pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 250/2016
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. V zahájených řízeních o přestupku, která ne-
byla pravomocně skončena přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, správní orgán neuloží povin-
nost nahradit náklady řízení paušální částkou, je-li
o přestupku rozhodnuto příkazem na místě.

3. Lhůta podle § 111 odst. 2 zákona č. 250/2016
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se vztahuje na oprávněné úřední osoby,
které začaly provádět úkony správního orgánu v ří-
zení o přestupku po nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Posledním kalendářním rokem, pro který je
zpracováván přehled přestupků podle § 110 zákona
č. 250/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, je kalendářní rok 2020.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. III

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001
Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zá-
kona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 89/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 192/2020 Sb., zákona
č. 238/2020 Sb., zákona č. 219/2021 Sb. a zákona
č. 353/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 45d odst. 1 se slova „ , jejíž součástí je
přehled přestupků podle zákona upravujícího odpo-
vědnost za přestupky a řízení o nich“ zrušují.

2. V § 45d se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. IV

V § 39 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 74/2006 Sb.,
zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zá-
kona č. 366/2021 Sb., se doplňuje odstavec 9, který
zní:

„(9) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a)
nebo c) lze uložit omezující opatření.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. V

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/
/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/
/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/
/2012 Sb., zákona č. 293/2016 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 262/2017 Sb. a zákona č. 261/
/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 22b odst. 8 se slova „h) a k)“ nahrazují
slovy „i) a l)“ a text „§ 95 odst. 2“ se nahrazuje
textem „§ 95 odst. 3“.

2. V § 22b se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které
je s ním zahájeno řízení o pokračujícím, trvajícím
nebo hromadném přestupku spočívajícím v narušení
hospodářské soutěže, i po zahájení tohoto řízení,
považuje se toto jednání až do sdělení výhrad za
jeden skutek.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně skončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory

Čl. VII

V § 8b odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zá-
kona č. 109/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se text
„§ 95 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 95 odst. 3“.
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ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. VIII

V § 142 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
se slova „přímo postižené spácháním přestupku“ na-
hrazují slovy „dotčené jednáním podezřelého z pře-
stupku“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o některých opatřeních
ke zprůhlednění finančních vztahů

v oblasti veřejné podpory

Čl. IX

V § 8 odst. 4 zákona č. 319/2006 Sb., o někte-
rých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/
/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se
text „§ 95 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 95 odst. 3“.

ČÁST OSMÁ

Změna trestního zákoníku

Čl. X

V § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona
č. 114/2020 Sb., písmeno d) zní:

„d) opakovaně nebo soustavně se dopouští jednání,
aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého
v řízení o přestupku, které spočívá v zákazu na-
vštěvovat místa, kde se konají sportovní akce,
nebo aby zmařil účel omezujícího opatření ulo-
ženého v řízení o přestupku podle zákona o ná-
vykových látkách, které spočívá v zákazu na-
vštěvovat určená veřejně přístupná místa,“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o významné tržní síle
při prodeji zemědělských a potravinářských

produktů a jejím zneužití

Čl. XI

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při

prodeji zemědělských a potravinářských produktů
a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb., zá-
kona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 254/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 9 odst. 8 se slova „h) a k)“ nahrazují
slovy „i) a l)“ a text „§ 95 odst. 2“ se nahrazuje
textem „§ 95 odst. 3“.

2. V § 9 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které
je s ním zahájeno řízení o pokračujícím, trvajícím
nebo hromadném přestupku podle tohoto zákona,
i po zahájení tohoto řízení, považuje se toto jednání
až do sdělení výhrad za jeden skutek.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně skončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se do-
končí podle zákona č. 395/2009 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. XIII

V § 270 odst. 11 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 183/
/2017 Sb., se text „§ 95 odst. 2“ nahrazuje textem
„§ 95 odst. 3“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o některých přestupcích

Čl. XIV

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
ve znění zákona č. 178/2018 Sb. a zákona č. 327/2021
Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene i) slovo
„nebo“ zrušuje.

2. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) vnese na organizované sportovní utkání pyro-
technický výrobek nebo v místě takového
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utkání, cestou na takové utkání anebo cestou
zpět z takového utkání pyrotechnický výrobek
použije.“.

3. V § 5 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. h) nebo odstavce 2 písm. d),

b) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo od-
stavce 2 písm. a) nebo e),

c) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2
písm. b),

d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), nebo

e) od 10 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. k).

(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2,
s výjimkou přestupků podle odstavce 1 písm. h)
a odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí
právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného
odstavce, uloží se pokuta
a) do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-

stavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo od-
stavce 2 písm. a) nebo e),

b) do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2
písm. b),

c) do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), nebo

d) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. k).“.

4. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Pokus přestupku podle odstavce 1
písm. k) je trestný.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V § 7 odst. 7 se slova „anebo odstavce 2
písm. b)“ zrušují.

6. V § 7 odst. 8 větě druhé se slova „usnesením
zastaví“ nahrazují slovy „zastaví usnesením, proti
kterému se nelze odvolat“.

ČÁST DVANÁCTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. XV

Vyhláška č. 214/2016 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální
částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhláš-
ky č. 340/2003 Sb., se zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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418

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Policii České republiky

Čl. I

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republi-
ky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/
/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/
/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/
/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/
/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/
/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/
/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 23a

Tísňová komunikace

(1) Policie zajišťuje nepřetržitý a bezodkladný
příjem volání na národní číslo tísňového volání 158,
výzev předaných operačními středisky základních
složek integrovaného záchranného systému a výzev
oznámených prostřednictvím dalších služeb urče-
ných k tísňové komunikaci (dále jen „tísňová komu-
nikace“) a reakci na tísňovou komunikaci prostřed-
nictvím operačního řízení.

(2) Operačním řízením se pro účely tohoto zá-
kona rozumí činnost operačních středisek zřízených
u útvarů policie, zejména příjem a vyhodnocení tís-
ňové komunikace a navazující výkon řídících, orga-
nizačních a dalších činností za účelem plnění úkolů
uvedených v § 2.

(3) Policie při příjmu tísňové komunikace vy-
užívá informace o místě, kde se komunikující na-
chází, získané z komunikační sítě nebo telekomuni-
kačního koncového zařízení.

(4) Policie je pro potřeby operačního řízení
oprávněna požadovat od základních složek integro-
vaného záchranného systému záznam tísňové komu-
nikace uskutečněný na jednotné evropské číslo tísňo-
vého volání nebo na národní číslo tísňového volání.

(5) Záznam tísňové komunikace může policie
předat složce integrovaného záchranného systému,
je-li potřebný k plnění jejího konkrétního úkolu. Zá-
znam lze předat i orgánu veřejné moci na jeho pí-
semnou žádost v rozsahu nezbytném pro výkon pů-
sobnosti tohoto orgánu.“.

2. V § 24 odst. 4 větě první se slova „na vlastní
náklady“ zrušují a slovo „pomoc“ se nahrazuje slo-
vem „pomoc46)“.

Poznámka pod čarou č. 46 zní:

„46) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 33 zákona č. 500/2004 Sb.
§ 76b zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

3. § 34 včetně nadpisu zní:

„§ 34

Odnětí věci

(1) Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání
věci, jestliže
a) lze mít za to, že v řízení o přestupku může být

uloženo její propadnutí nebo může být zabrána,
nebo

b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku.

(2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci
podle odstavce 1 je policista oprávněn tuto věc ode-
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jmout. Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápad-
ném nepoměru k povaze přestupku. Vyžaduje-li to
bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obdobný
obecný zájem, věta druhá se nepoužije.

(3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše poli-
cista úřední záznam a osobě vystaví potvrzení. Vy-
danou nebo odňatou věc, je-li jí třeba k dalšímu ří-
zení, policista předá orgánu, který je příslušný roz-
hodnout o přestupku; jinak ji vydá osobě, o jejímž
právu na věc není pochyb, popřípadě se vrátí osobě,
která ji vydala nebo které byla odňata.

(4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná
nebo psychotropní látka nebo prekursor drog nebo
jiná chemická látka nebo jiný předmět určený k vý-
robě omamných nebo psychotropních látek, policie
takovou látku po skončení řízení zničí nebo zaevi-
duje k účelům uvedeným v § 38, pokud nebylo roz-
hodnuto o propadnutí nebo zabrání věci. Obdob-
ným způsobem policie postupuje u věci uvedené ve
větě první získané v souvislosti s činností uvedenou
v § 69 nebo 70.“.

4. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 36a

Zamezení provozu bezpilotního systému

(1) Policista je oprávněn zamezit provozu bez-
pilotního systému technickými nebo jinými pro-
středky, popřípadě jeho poškozením nebo zničením,
jestliže bezprostředně ohrožuje život, zdraví, maje-
tek značné hodnoty nebo veřejný pořádek.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 lze použít
pouze v nezbytné míře a po nezbytnou dobu.“.

5. V § 37 odst. 2 se za slovo „zničit,“ vkládají
slova „popřípadě dočasně uložit do doby zničení,“.

6. V § 38 odstavec 2 zní:

„(2) Nebezpečnými látkami a věcmi se pro úče-
ly tohoto zákona rozumějí zejména výbušniny, vý-
bušné předměty, jedy, padělky platebních pro-
středků, známek a cenných papírů nebo jiných listin,
omamné a psychotropní látky, prekursory drog
nebo jiné chemické látky nebo jiné předměty určené
k výrobě omamných a psychotropních látek.“.

7. § 39 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 47 až 49 zní:

„§ 39

Rušení provozu elektronických komunikací

(1) Policie může za účelem odstranění bezpro-
středního ohrožení života nebo zdraví osob nebo za
účelem odstranění bezprostředně hrozící škody vel-
kého rozsahu47) na majetku, případně při zajišťování
bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob,
rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu

a) provoz elektronických komunikačních zařízení
a sítí,

b) poskytování služeb elektronických komunikací,
nebo

c) provozování radiokomunikačních služeb.

(2) Policie může provádět rušení podle odstav-
ce 1 rovněž při výcviku, přičemž ohlásí Českému
telekomunikačnímu úřadu (dále jen „úřad“), územně
příslušnému operačnímu a informačnímu středisku
integrovaného záchranného systému a Národnímu
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
zavedení rušení v přiměřené lhůtě předem. Za úče-
lem odstranění nebo zmírnění dopadů ohlášeného
rušení může úřad stanovit podmínky tohoto rušení
včetně povinnosti informovat v nezbytné míře o ru-
šení dotčené provozovatele sítí elektronických ko-
munikací a poskytovatele služeb elektronických ko-
munikací; to neplatí, pokud by poskytnutí informace
mohlo ohrozit plnění úkolů policie. V takovém pří-
padě může úřad uložit povinnost informovat do-
tčené provozovatele sítí elektronických komunikací
a poskytovatele služeb elektronických komunikací
bez zbytečného odkladu poté, co tyto důvody po-
minou.

(3) Policie může provádět rušení poskytování
služeb elektronických komunikací rovněž za účelem
odstranění bezprostředně hrozící škody způsobené

a) protiprávním zásahem do počítačové sítě vede-
ným proti informačnímu systému kritické in-
formační infrastruktury48) nebo významnému
informačnímu systému49), nebo

b) kybernetickým útokem s dopadem na větší po-
čet počítačových systémů orgánů veřejné moci,
který způsobuje nefunkčnost těchto systémů.

(4) Zavedení rušení podle odstavců 1 a 3 policie
bez zbytečného odkladu ohlásí úřadu, územně pří-
slušnému operačnímu a informačnímu středisku in-
tegrovaného záchranného systému a Národnímu
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úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Pokud by ohlášení mohlo ohrozit plnění úkolů
policie, ohlásí policie zavedení rušení bez zbyteč-
ného odkladu poté, co tyto důvody ohrožení pomi-
nou.

47) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů.

48) § 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bez-
pečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kyber-
netické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení
prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších před-
pisů.

49) § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních
systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

8. V § 42 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) zbraních, střelivu, munici, výbušninách, výbuš-
ných předmětech, jedech, omamných a psycho-
tropních látkách, prekursorech drog nebo ji-
ných chemických látkách nebo jiných předmě-
tech určených k výrobě omamných a psycho-
tropních látek, nebo“.

9. V § 42 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Pokud řidič na výzvu policisty nebo zna-
mení dané podle jiného právního předpisu10) neza-
stavil, je policista oprávněn po jeho zastavení provést
prohlídku dopravního prostředku také za účelem
zjištění, zda se v něm nenachází

a) osoby hledané, pohřešované nebo protiprávně
se zdržující na území České republiky,

b) zbraně, střelivo, munice, výbušniny, výbušné
předměty, jedy, omamné a psychotropní látky,
prekursory drog nebo jiné chemické látky nebo
jiné předměty určené k výrobě omamných
a psychotropních látek, nebo

c) věci pocházející z trestné činnosti nebo souvise-
jící s trestnou činností.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

10. Za § 42 se vkládají nové § 42a až 42d, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 42a

Oprávnění policisty při kontrole motorového
vozidla požadovat uhrazení nedoplatku

(1) Policista je oprávněn při kontrole motoro-
vého vozidla požadovat po řidiči tohoto vozidla
uhrazení jeho nedoplatku nebo nedoplatku provozo-
vatele tohoto vozidla na pokutě za přestupek podle
zákona o silničním provozu, zákona o pozemních
komunikacích nebo zákona o silniční dopravě,
umožní-li mu uhrazení nedoplatku na místě kon-
troly motorového vozidla v hotovosti a bezhotovost-
ním převodem, k němuž je dán platební příkaz pro-
střednictvím platební karty, a to pouze v případě,
pokud

a) byla pokuta, jejímž neuhrazením vznikl nedo-
platek, uložena celním úřadem, nebo

b) byl nedoplatek na této pokutě předán k vymá-
hání obecnému správci daně.

(2) Nedoplatkem se pro účely tohoto zákona
rozumí nedoplatek, u kterého není povoleno poseč-
kání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na
splátky.

(3) Poskytnutí informace o nedoplatku podle
odstavce 1 provozovatele motorového vozidla řidiči
tohoto vozidla není porušením mlčenlivosti podle
daňového řádu.

(4) Je-li nedoplatek podle odstavce 1 uhrazen
na místě kontroly motorového vozidla, policista vy-
staví řidiči tohoto vozidla potvrzení o jeho uhrazení.
Je-li nedoplatek podle odstavce 1 uhrazen v hoto-
vosti, předá policie peněžní prostředky nejpozději
následující pracovní den obecnému správci daně pří-
slušnému podle místa jeho uhrazení.

(5) Generální ředitelství cel poskytne policii
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý pří-
stup informace nezbytné pro účely zjištění výše ne-
doplatku podle odstavce 1.

§ 42b

Zadržení tabulek státní poznávací značky
a zabránění v jízdě motorového vozidla

(1) Není-li nedoplatek podle § 42a odst. 1 uhra-
zen na místě kontroly motorového vozidla, přikáže
policista řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hle-
diska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích a
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a) zadrží tabulky státní poznávací značky (dále jen
„registrační značka“) motorového vozidla; po-
kud je řidičmotorového vozidla odmítne na vý-
zvu policisty vydat, tabulky registrační značky
odejme, nebo

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

(2) Policista o zadržení tabulek registrační
značky nebo použití technického prostředku k za-
bránění odjezdu vozidla sepíše úřední záznam, který
obsahuje

a) údaje o kontrolovaném motorovém vozidle,

b) údaje o osobě, která byla řidičem kontrolova-
ného motorového vozidla v době zadržení ta-
bulek registrační značky nebo použití technic-
kého prostředku k zabránění odjezdu vozidla,

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

d) výši nedoplatku podle § 42a odst. 1,

e) údaje o útvaru policie, kde je možné nedoplatek
podle § 42a odst. 1 uhradit nebo prokázat jeho
uhrazení, vyzvednout zadržené tabulky regis-
trační značky nebo se domáhat odstranění tech-
nického prostředku k zabránění odjezdu vozid-
la, a času, kdy je tak možné učinit,

f) poučení o důsledku zadržení tabulek registrační
značky nebo použití technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla a

g) poučení o možnosti podat stížnost podle § 42d.

(3) Policista předá stejnopis úředního záznamu
podle odstavce 2 řidiči kontrolovaného motorového
vozidla.

(4) Není-li řidič kontrolovaného motorového
vozidla současně jeho provozovatelem, vyrozumí
policie o zadržení tabulek registrační značky nebo
použití technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla provozovatele tohoto vozidla, je-li to bez
zbytečných obtíží možné. Ve vyrozumění provozo-
vatele motorového vozidla, je-li osobou, která má
nedoplatek podle § 42a odst. 1, uvede policie údaje
podle odstavce 2, s výjimkou údaje o výši nedo-
platku řidiče kontrolovaného motorového vozidla.
Ve vyrozumění provozovatele motorového vozidla,
který není osobou, která má nedoplatek podle § 42a
odst. 1, uvede policie údaje podle odstavce 2
písm. a), b) a e) až g).

(5) Škody způsobené v souvislosti se zadržením
tabulek registrační značky nebo s použitím technic-
kého prostředku k zabránění odjezdu vozidla, ze-
jména škody způsobené omezením užívání motoro-
vého vozidla, náklady spojené s jízdou motorového
vozidla do místa odstavení a s odstavením tohoto
vozidla jdou k tíži osoby, která má nedoplatek podle
§ 42a odst. 1. Odpovědnost řidiče nebo provozova-
tele motorového vozidla za vozidlo, náklad a přepra-
vované osoby není zadržením tabulek registrační
značky nebo použitím technického prostředku k za-
bránění odjezdu vozidla dotčena.

(6) Policista není oprávněn zadržet tabulky re-
gistrační značky motorového vozidla a zabránit mo-
torovému vozidlu v jízdě, jedná-li se o vozidlo zá-
kladních složek integrovaného záchranného systé-
mu, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, jednotek
požární ochrany, zpravodajských služeb, Horské
služby, obecní policie nebo vozidlo osoby požívající
výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodní
smlouvy.

(7) Policista nemusí v případech hodných
zvláštního zřetele zadržet tabulky registrační značky
motorového vozidla nebo zabránit motorovému vo-
zidlu v jízdě. O tomto postupu sepíše úřední zá-
znam, který obsahuje

a) údaje o kontrolovaném motorovém vozidle,

b) údaje o osobě, která byla řidičem kontrolova-
ného motorového vozidla,

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

d) výši nedoplatku podle § 42a odst. 1 a

e) důvod, pro který policista nepostupoval podle
odstavce 1.

(8) O zadržení tabulek registrační značky mo-
torového vozidla registrovaného v České republice
informuje policie Ministerstvo dopravy způsobem
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

§ 42c

Vrácení tabulek registrační značky
a odstranění technického prostředku

k zabránění odjezdu vozidla

(1) Pokud řidič motorového vozidla, který není
jeho provozovatelem, a provozovatel tohoto vozidla
nemají nedoplatek podle § 42a odst. 1, je řidič mo-
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torového vozidla, který není jeho provozovatelem,
oprávněn
a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační

značky, nebo
b) domáhat se odstranění technického prostředku

k zabránění odjezdu vozidla.

(2) Provozovatel motorového vozidla, který
nemá nedoplatek podle § 42a odst. 1, je oprávněn

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační
značky, nebo

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

(3) Pokud tabulky registrační značky nebyly
vyzvednuty do 1 roku od jejich zadržení, předá je
policie příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšíře-
nou působností, jde-li o tabulky registrační znač-
ky motorového vozidla registrovaného v České re-
publice, v ostatních případech prostřednictvím za-
stupitelského úřadu státu poslední registrace moto-
rového vozidla.

(4) O vyzvednutí tabulek registrační značky
motorového vozidla registrovaného v České re-
publice podle odstavců 1 a 2 a o jejich předání pří-
slušnému úřadu obce s rozšířenou působností podle
odstavce 3 informuje policie Ministerstvo dopravy
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý pří-
stup.

§ 42d

Stížnost

Proti postupu policisty nebo policie podle § 42a
až 42c lze podat stížnost.“.

11. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pokud společné obydlí obývá nezletilé dítě, pova-
žuje se za ohroženou osobu podle této hlavy.“.

12. V § 45 odst. 3 větě první se za slovo „infor-
mace“ vkládají slova „o pomoci osobám s násilným
chováním a“.

13. V § 47 odst. 3 větě první se slova „vstupu
policisty do společného obydlí“ nahrazují slovy
„provedení vykázání“.

14. V § 49 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Policie může dále zajišťovat v rámci plnění
svých úkolů bezpečnost dalších osob určených mi-

nistrem. Rozsah a způsob takového zajištění bez-
pečnosti stanoví na návrh policejního prezidenta
ministr.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstav-
ce 3 až 6.

15. V § 49 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slova „odstavce 1“ vkládají slova „nebo 2“.

16. V § 49 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje čís-
lem „3“.

17. V § 50 odst. 2 větě první se za text „odst. 1“
vkládá text „nebo 2“.

18. V § 54 se na konci písmene d) slovo „nebo“
zrušuje.

19. V § 54 se na konci písmene e) doplňuje
slovo „nebo“ a za písmeno e) se vkládá písmeno f),
které zní:

„f) převzaté policistou od zdravotnického zařízení,
které vůči této osobě provádí výkon ochran-
ného léčení formou ochranného ústavního lé-
čení podle jiného právního předpisu47),“.

20. V § 66 odst. 2 se slova „agend orgánů ve-
řejné moci“ nahrazují slovy „agend, orgánů veřejné
moci, soukromoprávních uživatelů údajů“ a za slova
„centrálního registru řidičů10)“ se vkládají slova
„ , rejstříků a evidencí vedených Úřadem pro civilní
letectví a databází vedených Řízením letového pro-
vozu České republiky40), evidencí vydaných povo-
lení k zaměstnání a informací týkajících se cizinců
vedených krajskými pobočkami Úřadu práce České
republiky50)“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

„50) § 102 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.“.

21. V § 67 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na c) až e).

22. V § 67 odst. 3 se slova „b) nebo c)“ nahra-
zují slovy „c) nebo d)“.

23. V § 68 odst. 3 písm. b) se za slovo „zdra-
votních“ vkládají slova „nebo sociálních“.
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24. V § 70 odst. 2 větě první se slova „se za-
stíráním skutečného účelu své činnosti“ zrušují a ve
větě druhé se za slova „policista oprávněn“ vkládají
slova „zastírat svoji příslušnost k policii a skutečný
účel své činnosti a“.

25. V § 79 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , nebo při poskytování ochrany osob17)“.

26. V § 84b odst. 6 větě druhé se za slovo
„cestujícího,“ vkládají slova „a automatizovaně poří-
zené záznamy o zpracování těchto údajů“.

27. V § 87 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Automatizovaně pořizované záznamy
o zpracování osobních údajů a záznamy uvedené
v § 80b odst. 6 policie uchovává po dobu 3 let od
jejich pořízení, nevyplyne-li z postupu podle § 80a
nebo 88a jinak.“.

28. V § 97 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Má-li osoba dotčená činností policisty nebo
zaměstnance policie za to, že její upozornění nebylo
řádně vyřízeno, může požádat nadřízeného policistu
nebo zaměstnance policie, aby přezkoumal způsob
vyřízení upozornění.“.

29. V § 111 se za písmeno a) vkládá nové pís-
meno b), které zní:

„b) přestupcích, rozumí se tím i jednání, které má
znaky přestupku,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písme-
na c) až f).

30. V § 111 písmeno c) zní:

„c) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fy-
zické osoby prováděná osobou stejného po-
hlaví, a to včetně prohlídky oděvních svršků
osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době
prohlídky,

1. s využitím přímých fyzických kontaktů,
nebo

2. je-li to nezbytné, přímým pozorováním od-
haleného těla této osoby, při kterém je poli-
cista oprávněn vyzvat osobu k provedení po-
hybu sloužícího k odhalení zbraně nebo jiné
věci způsobilé ohrozit život nebo zdraví,“.

31. V § 111 se na konci písmene f) tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) sepsání úředního záznamu, rozumí se tím též

jeho pořízení za použití audiozáznamu nebo
videozáznamu, je-li to s ohledem na povahu
úkonu vhodné a účelné.“.

32. V § 116 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Evidenci bezpilotních policejních systémů
vede Úřad pro civilní letectví40).“.

33. Za § 117a se vkládá nový § 117b, který zní:

„§ 117b

Ministerstvo stanoví vyhláškou věcné vyme-
zení, rozsah a dobu obměny nezbytného vybavení
pro výkon služby policistů a organizačních článků
policie.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. II

V zákoně č. 17/2012 Sb., o Celní správě České
republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.,
zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zá-
kona č. 206/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona
č. 609/2020 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se za § 35a
vkládají nové § 35b až 35e, které včetně nadpisů
znějí:

„§ 35b

Oprávnění při kontrole dopravních prostředků
a jejich nákladů požadovat uhrazení nedoplatku

(1) Celník je oprávněn při kontrole dopravních
prostředků a jejich nákladů požadovat po řidiči mo-
torového vozidla uhrazení jeho nedoplatku nebo ne-
doplatku provozovatele tohoto vozidla na pokutě za
přestupek podle zákona o silničním provozu, zákona
o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční
dopravě, umožní-li mu uhrazení tohoto nedoplatku
na místě kontroly motorového vozidla v hotovosti
a bezhotovostním převodem, k němuž je dán pla-
tební příkaz prostřednictvím platební karty, a to
pouze v případě, pokud

a) byla pokuta, jejímž neuhrazením vznikl nedo-
platek, uložena celním úřadem, nebo
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b) byl nedoplatek na této pokutě předán k vymá-
hání obecnému správci daně.

(2) Nedoplatkem se pro účely tohoto zákona
rozumí nedoplatek, u kterého není povoleno poseč-
kání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na
splátky.

(3) Poskytnutí informace o nedoplatku podle
odstavce 1 provozovatele motorového vozidla řidiči
tohoto vozidla není porušením mlčenlivosti podle
daňového řádu.

(4) Je-li nedoplatek podle odstavce 1 uhrazen
na místě kontroly motorového vozidla, celník vy-
staví řidiči tohoto vozidla potvrzení o jeho uhrazení.

§ 35c

Zadržení tabulek státní poznávací značky
a zabránění v jízdě motorového vozidla

(1) Není-li nedoplatek podle § 35b odst. 1
uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, při-
káže celník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo
z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích a

a) zadrží tabulky státní poznávací značky (dále jen
„registrační značka“) motorového vozidla; po-
kud je řidičmotorového vozidla odmítne na vý-
zvu celníka vydat, tabulky registrační značky
odejme, nebo

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

(2) Celník o zadržení tabulek registrační
značky nebo použití technického prostředku k za-
bránění odjezdu vozidla sepíše úřední záznam, který
obsahuje

a) údaje o kontrolovaném motorovém vozidle,

b) údaje o osobě, která byla řidičem kontrolova-
ného motorového vozidla,

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

d) výši nedoplatku podle § 35b odst. 1,

e) údaje o celním úřadu, kde je možné nedoplatek
podle § 35b odst. 1 uhradit nebo prokázat jeho
uhrazení, vyzvednout zadržené tabulky regis-
trační značky nebo se domáhat odstranění tech-
nického prostředku k zabránění odjezdu vozi-
dla, a času, kdy je tak možné učinit,

f) poučení o důsledku zadržení tabulek registrační
značky nebo použití technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla a

g) poučení o možnosti podat stížnost podle § 35e.

(3) Celník předá stejnopis úředního záznamu
podle odstavce 2 řidiči kontrolovaného motorového
vozidla.

(4) Není-li řidič kontrolovaného motorového
vozidla současně jeho provozovatelem, vyrozumí
celní úřad o zadržení tabulek registrační značky
nebo použití technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla provozovatele tohoto vozidla, je-li
to bez zbytečných obtíží možné. Ve vyrozumění
provozovatele motorového vozidla, je-li osobou,
která má nedoplatek podle § 35b odst. 1, uvede celní
úřad údaje podle odstavce 2, s výjimkou údaje o výši
nedoplatku řidiče kontrolovaného vozidla. Ve vyro-
zumění provozovatele motorového vozidla, který
není osobou, která má nedoplatek podle § 35b
odst. 1, uvede celní úřad údaje podle odstavce 2
písm. a), b) a e) až g).

(5) Škody způsobené v souvislosti se zadržením
tabulek registrační značky nebo s použitím technic-
kého prostředku k zabránění odjezdu vozidla, ze-
jména škody způsobené omezením užívání motoro-
vého vozidla, náklady spojené s jízdou motorového
vozidla do místa odstavení a s odstavením tohoto
vozidla jdou k tíži osoby, která má nedoplatek podle
§ 35b odst. 1. Odpovědnost řidiče nebo provozova-
tele motorového vozidla za vozidlo, náklad a přepra-
vované osoby není zadržením tabulek registrační
značky nebo použitím technického prostředku k za-
bránění odjezdu vozidla dotčena.

(6) Celník není oprávněn zadržet tabulky regis-
trační značky motorového vozidla a zabránit moto-
rovému vozidlu v jízdě, jedná-li se o vozidlo základ-
ních složek integrovaného záchranného systému,
ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, jednotek
požární ochrany, zpravodajských služeb, Horské
služby, obecní policie nebo vozidlo osoby požívající
výsad a imunit podle jiného právního předpisu nebo
mezinárodní smlouvy.

(7) Celník nemusí v případech hodných zvlášt-
ního zřetele zadržet tabulky registrační značky mo-
torového vozidla nebo zabránit motorovému vo-
zidlu v jízdě. O tomto postupu sepíše úřední zá-
znam, který obsahuje

Sbírka zákonů č. 418 / 2021Částka 188 Strana 5661



a) údaje o kontrolovaném motorovém vozidle,

b) údaje o osobě, která byla řidičem kontrolova-
ného motorového vozidla,

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

d) výši nedoplatku podle § 35b odst. 1, a

e) důvod, pro který celník nepostupoval podle od-
stavce 1.

(8) O zadržení tabulek registrační značky mo-
torového vozidla registrovaného v České republice
informuje celní úřad Ministerstvo dopravy způso-
bem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

§ 35d

Vrácení tabulek registrační značky
a odstranění technického prostředku

k zabránění odjezdu vozidla

(1) Pokud řidič motorového vozidla, který není
jeho provozovatelem, a provozovatel tohoto vozidla
nemají nedoplatek podle § 35b odst. 1, je řidič mo-
torového vozidla, který není jeho provozovatelem,
oprávněn

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační
značky, nebo

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

(2) Provozovatel motorového vozidla, který
nemá nedoplatek podle § 35b odst. 1, je oprávněn

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační
značky, nebo

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

(3) Pokud tabulky registrační značky nebyly
vyzvednuty do 1 roku od jejich zadržení, předá je
celní úřad příslušnému obecnímu úřadu obce s roz-
šířenou působností, jde-li o tabulky registrační
značky motorového vozidla registrovaného v České
republice, v ostatních případech prostřednictvím za-
stupitelského úřadu státu poslední registrace moto-
rového vozidla.

(4) O vyzvednutí tabulek registrační značky
motorového vozidla registrovaného v České repu-
blice podle odstavců 1 a 2 a o jejich předání přísluš-
nému úřadu obce s rozšířenou působností podle od-
stavce 3 informuje celní úřad Ministerstvo dopravy

způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý pří-
stup.

§ 35e

Stížnost

Proti postupu celníka nebo celního úřadu podle
§ 35b až 35d lze podat stížnost.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna trestního řádu

Čl. III

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soud-
ním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb.,
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zá-
kona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona
č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona
č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona
č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona
č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995
Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,
zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zá-
kona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb.,
zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/
/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/
/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/
/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/
/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
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č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009
Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb.,
zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vy-
hlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona
č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona
č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.,
zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zá-
kona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/
/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/
/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/
/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/
/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/
/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/
/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/
/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 203/
/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 315/
/2019 Sb., zákona č. 114/2020 Sb., zákona č. 165/
/2020 Sb., zákona č. 333/2020 Sb. a zákona č. 220/
/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 265r odstavce 8 a 9 znějí:

„(8) Rozsudek Nejvyššího soudu se ve veřej-
ném zasedání ústně vyhlásí.

(9) V neveřejném zasedání se rozsudek Nejvyš-
šího soudu vyhlásí vyvěšením jeho písemného vyho-
tovení na úřední desce v budově Nejvyššího soudu
a na jeho elektronické úřední desce (dále jen „úřední
deska Nejvyššího soudu“) po dobu 15 dnů, a to jeho
zjednodušeného vyhotovení, obsahujícího plné zně-
ní výroku a nosné důvody rozsudku, nebo jeho
plného písemného vyhotovení.“.

2. V § 265r se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Předseda senátu může rozhodnout též
o zveřejnění usnesení Nejvyššího soudu na úřední
desce Nejvyššího soudu; odstavec 9 se použije ob-
dobně.“.

3. V § 268 se odstavce 3 a 4 zrušují.

4. § 274 zní:

„§ 274

(1) O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje
Nejvyšší soud ve veřejném zasedání za účasti stát-
ního zástupce činného u Nejvyššího státního zastu-
pitelství nebo v případě, kdy byl ve věci činný v po-
sledním stupni evropský pověřený žalobce nebo
evropský žalobce, za účasti evropského pověřeného
žalobce, evropského žalobce nebo evropského nej-
vyššího žalobce. Považuje-li to ministr spravedlnosti
nebo předseda senátu za potřebné, účastní se veřej-
ného zasedání též pověřený zástupce ministra spra-
vedlnosti.

(2) V neveřejném zasedání může Nejvyšší soud
učinit rozhodnutí podle § 268 odst. 1.

(3) Pokud Nejvyšší soud stížnosti pro porušení
zákona vyhoví, může v neveřejném zasedání roz-
hodnout též rozsudkem podle § 268 odst. 2, jestliže

a) napadené rozhodnutí zruší podle § 269 odst. 2
a přikáže věc k novému projednání a rozhodnutí
podle § 270 odst. 1,

b) přikáže věc k novému projednání a rozhodnutí
podle § 270 odst. 2,

c) rozhodne, že byl porušen zákon ve prospěch
obviněného.

(4) V neveřejném zasedání může Nejvyšší soud
rozhodnout i v jiných případech než uvedených
v odstavcích 2 a 3, pokud s tím obviněný nebo jiné
osoby, které mohou být rozhodnutím o stížnosti pro
porušení zákona přímo dotčeny, a osoby uvedené
v odstavci 1 souhlasí.

(5) Pokud rozhoduje Nejvyšší soud v neveřej-
ném zasedání podle odstavců 2 až 4, zašle předseda
senátu před rozhodnutím stížnost pro porušení zá-
kona obviněnému, jiným osobám, které mohou být
rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona přímo
dotčeny, Nejvyššímu státnímu zastupitelství nebo
v případě, kdy byl ve věci činný v posledním stupni
evropský pověřený žalobce, evropský žalobce nebo
evropský nejvyšší žalobce, Úřadu evropského veřej-
ného žalobce a stanoví jim lhůtu k možnému vy-
jádření.“.

5. Za § 274 se vkládá nový § 274a, který zní:

„§ 274a

(1) Rozsudek Nejvyššího soudu se ve veřejném
zasedání ústně vyhlásí.
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(2) V neveřejném zasedání se rozsudek Nejvyš-
šího soudu vyhlásí vyvěšením jeho písemného vyho-
tovení na úřední desce Nejvyššího soudu po dobu
15 dnů, a to jeho zjednodušeného vyhotovení ob-
sahujícího plné znění výroku a nosné důvody roz-
sudku, anebo jeho plného písemného vyhotovení.

(3) Předseda senátu může rozhodnout též
o zveřejnění usnesení Nejvyššího soudu na úřední
desce Nejvyššího soudu; odstavec 2 se použije ob-
dobně.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o obecní policii

Čl. IV

V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb.,
zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zá-
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 248/2017 Sb., zákona
č. 261/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se za
§ 17c vkládají nové § 17d až 17g, které včetně nad-
pisů znějí:

„§ 17d

Další oprávnění v provozu
na pozemních komunikacích

(1) Pokud obec, která zřídila obecní policii
nebo je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy
podle § 3a a eviduje nedoplatek řidiče nebo provo-
zovatele motorového vozidla na pokutě za přestupek
podle zákona o silničním provozu, zákona o pozem-
ních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě,
který byl spáchán na území této obce, je strážník
oprávněn při zastavení vozidla podle § 79 odst. 1
písm. c) bodu 2 zákona o silničním provozu poža-
dovat po řidiči motorového vozidla uhrazení tako-
vého nedoplatku na místě v hotovosti nebo bezho-
tovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz
prostřednictvím platební karty, a to pouze v případě,
pokud

a) byla pokuta, jejímž neuhrazením vznikl ne-
doplatek, uložena orgánem obce a

b) nedoplatek na této pokutě nebyl předán obcí
k vymáhání obecnému správci daně.

(2) Nedoplatkem se pro účely tohoto zákona
rozumí nedoplatek, u kterého není povoleno po-
sečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na
splátky.

(3) Poskytnutí informace o nedoplatku podle
odstavce 1 provozovatele motorového vozidla řidiči
tohoto vozidla není porušením mlčenlivosti podle
daňového řádu.

(4) Je-li nedoplatek podle odstavce 1 uhrazen
na místě kontroly motorového vozidla, strážník vy-
staví řidiči tohoto vozidla potvrzení o jeho uhrazení.
Nedoplatek je příjmem rozpočtu obce, jejíž orgán
uložil pokutu podle odstavce 1.

§ 17e

Zadržení tabulek státní poznávací značky
a zabránění v jízdě motorového vozidla

(1) Není-li nedoplatek podle § 17d odst. 1
uhrazen na místě zastavení motorového vozidla, při-
káže strážník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo
z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích a

a) zadrží tabulky státní poznávací značky (dále jen
„registrační značka“) motorového vozidla; po-
kud je řidičmotorového vozidla odmítne na vý-
zvu strážníka vydat, tabulky registrační značky
odejme, nebo

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

(2) Strážník o zadržení tabulek registrační
značky nebo použití technického prostředku k za-
bránění odjezdu vozidla sepíše úřední záznam, který
obsahuje

a) údaje o kontrolovaném motorovém vozidle,

b) údaje o osobě, která byla řidičem kontrolova-
ného motorového vozidla,

c) identifikační údaje osoby, která má nedoplatek
podle § 17d odst. 1,

d) výši nedoplatku podle § 17d odst. 1,

e) údaje o orgánu obce, kde je možné nedoplatek
podle § 17d odst. 1 písm. a) uhradit nebo pro-
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kázat jeho uhrazení, vyzvednout zadržené ta-
bulky registrační značky nebo se domáhat od-
stranění technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla, a času, kdy je tak možné uči-
nit,

f) poučení o důsledku zadržení tabulek registrační
značky nebo použití technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla a

g) poučení o možnosti podat stížnost podle § 17g.

(3) Strážník předá stejnopis úředního záznamu
podle odstavce 2 řidiči kontrolovaného motorového
vozidla.

(4) Není-li řidič kontrolovaného motorového
vozidla současně jeho provozovatelem, vyrozumí
obecní policie o zadržení tabulek registrační značky
nebo použití technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla provozovatele tohoto vozidla, je-li
to bez zbytečných obtíží možné. Ve vyrozumění
provozovatele motorového vozidla, je-li osobou,
která má nedoplatek podle § 17d odst. 1, uvede
obecní policie údaje podle odstavce 2, s výjimkou
údaje o výši nedoplatku řidiče kontrolovaného vo-
zidla. Ve vyrozumění provozovatele motorového
vozidla, který není osobou, která má nedoplatek po-
dle § 17d odst. 1, uvede obecní policie údaje podle
odstavce 2 písm. a), b) a e) až g).

(5) Škody způsobené v souvislosti se zadržením
tabulek registrační značky nebo s použitím technic-
kého prostředku k zabránění odjezdu vozidla, ze-
jména škody způsobené omezením užívání motoro-
vého vozidla, náklady spojené s jízdou motorového
vozidla do místa odstavení a s odstavením tohoto
vozidla jdou k tíži osoby, která má nedoplatek podle
§ 17d odst. 1. Odpovědnost řidiče nebo provozova-
tele motorového vozidla za vozidlo, náklad a přepra-
vované osoby není zadržením tabulek registrační
značky nebo použitím technického prostředku k za-
bránění odjezdu vozidla dotčena.

(6) Strážník není oprávněn zadržet tabulky re-
gistrační značky motorového vozidla a zabránit mo-
torovému vozidlu v jízdě, jedná-li se o vozidlo zá-
kladních složek integrovaného záchranného systé-
mu, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, jednotek
požární ochrany, zpravodajských služeb, Horské
služby, obecní policie nebo vozidlo osoby požívající
výsad a imunit podle jiného právního předpisu nebo
mezinárodní smlouvy.

(7) Strážník nemusí v případech hodných
zvláštního zřetele zadržet tabulky registrační značky
motorového vozidla nebo zabránit motorovému vo-
zidlu v jízdě. O tomto postupu sepíše úřední zá-
znam, který obsahuje

a) údaje o kontrolovaném motorovém vozidle,

b) údaje o osobě, která byla řidičem kontrolova-
ného motorového vozidla,

c) identifikační údaje osoby, která má nedoplatek
podle § 17d odst. 1,

d) výši nedoplatku podle § 17d odst. 1 a

e) důvod, pro který strážník nepostupoval podle
odstavce 1.

(8) O zadržení tabulek registrační značky mo-
torového vozidla registrovaného v České republice
informuje obecní policie bezodkladně Ministerstvo
dopravy.

§ 17f

Vrácení tabulek registrační značky
a odstranění technického prostředku

k zabránění odjezdu vozidla

(1) Pokud řidič motorového vozidla, který není
jeho provozovatelem, a provozovatel tohoto vozidla
nemají nedoplatek podle § 17d odst. 1, je řidič mo-
torového vozidla, který není jeho provozovatelem,
oprávněn

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační
značky, nebo

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

(2) Provozovatel motorového vozidla, který
nemá nedoplatek podle § 17d odst. 1, je oprávněn

a) vyzvednout si zadržené tabulky registrační
značky, nebo

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

(3) Pokud tabulky registrační značky nebyly
vyzvednuty do 1 roku od jejich zadržení, předá je
obecní policie příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, jde-li o tabulky registrační
značky motorového vozidla registrovaného v České
republice, v ostatních případech prostřednictvím za-
stupitelského úřadu státu poslední registrace moto-
rového vozidla.
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(4) O vyzvednutí tabulek registrační značky
motorového vozidla registrovaného v České re-
publice podle odstavců 1 a 2 a o jejich předání pří-
slušnému úřadu obce s rozšířenou působností podle
odstavce 3 informuje obecní policie bezodkladně
Ministerstvo dopravy.

§ 17g

Stížnost

Proti postupu strážníka nebo obecní policie po-
dle § 17d až 17f lze podat stížnost k osobě, která řídí
obecní policii podle § 3 odst. 1.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. V

V § 36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční do-
pravě, ve znění zákona č. 304/2017 Sb., zákona
č. 115/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se doplňuje
odstavec 7, který zní:

„(7) Pokuta uložená za přestupek podle tohoto
zákona, která byla předána obecním úřadem obce
s rozšířenou působností obecnému správci daně
k vymáhání a nebyla vybrána nebo vymožena tímto
obecním úřadem, je z 30 % příjmem státního roz-
počtu a ze 70 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu
uložil.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Pokuta uložená za přestupek podle zákona
č. 111/1994 Sb., která byla předána obecním úřadem
obce s rozšířenou působností obecnému správci
daně k vymáhání přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, je příjmem obce, jejíž orgán pokutu
uložil.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. VII

V § 43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona

č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona
č. 268/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona
č. 227/2019 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pokuta uložená za přestupek podle tohoto zákona,
která byla předána obecním úřadem obce s rozšíře-
nou působností obecnému správci daně k vymáhání
a nebyla vybrána nebo vymožena tímto obecním
úřadem, je z 30 % příjmem státního rozpočtu a ze
70 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil, ne-
jedná-li se o pokutu podle § 42b odst. 1 písm. u).“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Pokuta uložená za přestupek podle zákona
č. 13/1997 Sb., která byla předána obecním úřadem
obce s rozšířenou působností obecnému správci
daně k vymáhání přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, je příjmem obce, jejíž orgán pokutu
uložil.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. IX

V § 125e zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zá-
kona č. 133/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se doplňuje
odstavec 3, který zní:

„(3) Pokuta uložená za přestupek podle tohoto
zákona, která byla předána obecním úřadem obce
s rozšířenou působností obecnému správci daně
k vymáhání a nebyla vybrána nebo vymožena tímto
obecním úřadem, je z 30 % příjmem státního roz-
počtu a ze 70 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu
uložil.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Pokuta uložená za přestupek podle zákona
č. 361/2000 Sb., která byla předána obecním úřadem
obce s rozšířenou působností obecnému správci
daně k vymáhání přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, je příjmem obce, jejíž orgán pokutu
uložil.
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ČÁST OSMÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Čl. XI

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zá-
kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona
č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona
č. 543/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:

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

nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) tabulky registrační značky nebo registrační
značky na přání vozidla nejsou vedeny Policií
České republiky nebo orgány Celní správy
České republiky jako zadržené postupem podle
jiného právního předpisu.“.

2. V § 7c odst. 1 písm. a) se za slovo „žádá“
vkládají slova „ , pokud nejsou tabulky registrační
značky nebo registrační značky na přání vedeny
Policií České republiky nebo orgány Celní správy
České republiky jako zadržené postupem podle ji-
ného právního předpisu“.

3. V § 7e se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností regis-
trační značku nebo registrační značku na přání a ta-
bulky s touto značkou nevydá, pokud jsou tabulky
registrační značky nebo registrační značky na přání
vedeny Policií České republiky nebo orgány Celní
správy České republiky jako zadržené postupem
podle jiného právního předpisu.“.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti
patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb.,
o evidenci dopravních nehod

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137
odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o změnách některých zá-
konů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona
č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona
č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona
č. 337/2020 Sb., k provedení § 123 odst. 4 tohoto
zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních
nehod, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie2) a upravuje způsob vedení záznamů
v evidenci dopravních nehod a podrobnosti o údajích
vedených v evidenci dopravních nehod.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze
dne 19. listopadu 1998 o řízení bezpečnosti silniční in-
frastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice
2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruk-
tury.“.

2. V § 2 písm. a) se slova „(dále jen „účastník“)“
zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) § 122 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.“.

4. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují
slova „ ; pro účely poskytování dat podle předpisu

Evropské unie3) se za těžké zranění považuje těžká
újma na zdraví podle stupnice MAIS3+,“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření
databáze Společenství týkající se dopravních nehod
v provozu na pozemních komunikacích (93/704/ES),
v platném znění.“.

5. Na konci textu § 3 se doplňují slova „ , s vý-
jimkou těch, které nejsou účastníci dopravní nehody
povinni Policii České republiky oznamovat4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zá-
konů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů.“.

6. V § 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) jeho věk, pohlaví a státní příslušnost,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písme-
na b) až g).

7. V § 5 písm. c) se slovo „výroby“ nahrazuje
slovy „první registrace“.

8. V § 5 se za písmeno d) vkládá nové písme-
no e), které zní:

„e) údaje o platnosti technické prohlídky,“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písme-
na f) až i).

9. V § 7 písm. a) se za slovo „celek,“ vkládají
slova „souřadnice globálního navigačního družico-
vého systému místa dopravní nehody,“.

10. V nadpisu § 8 se slova „a centrální evidence
dopravních nehod“ zrušují.

11. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. pro-
since 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které
nabývá účinnosti dne 1. července 2023.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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