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Platné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, s vyznačením 
schválených změn

§ 1 odst. 3 

Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo 
zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“), 
státními orgány a orgány územních samosprávných celků orgány veřejné 
moci.

(Pojem orgán veřejné moci zahrnuje veškeré státní orgány, armádu, bezpečnostní 
sbory, soudy, územní samosprávné celky a jejich orgány a případně též další 
subjekty vykonávající veřejnou správu.) 

§ 4 odst. 2 

Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a 
dalších zaměstnanců obce podle § 1a odst. 1 písm. c) starosta nebo jiný 
člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní 
policii; to neplatí, pokud rada zastupitelstvo obce svěří tuto pravomoc 
určenému strážníku podle § 3 odst. 2.

§ 4 odst. 3 

Strážník může být v základním pracovněprávním vztahu strážníka pouze 
k jedné obci. (náročnost, obcházení zákona – viz možnost VPS dle § 3a)



§ 4a Bezúhonnost - obecně
• formulace ustanovení § 4a vychází z obdobné úpravy v zákoně o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, reflektuje též existenci široké škály 
alternativních skončení trestního řízení a režimu moderních forem trestních 
sankcí 

• je měněn dosavadní postup, kdy uchazeč o zaměstnání strážníka prokazoval 
svou bezúhonnost výpisem z trestního rejstříku a v případech rozhodnutí v 
trestních věcech, která nejsou ve výpisu obsažena, pak čestným prohlášením

• nový model prokazování bezúhonnosti uchazeče o zaměstnání strážníka, 
čekatele a strážníka, a to formou opisu z evidence Rejstříku trestů, který si 
bude obec jako zaměstnavatel vyžadovat elektronicky 

• je výslovně stanoveno, že se při posuzování bezúhonnosti nepřihlíží k 
zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky majícímu za 
následek, že se na občana hledí, jako by odsouzen nebyl; je tedy vždy 
zapotřebí přihlížet pouze k době, která uběhla od právní moci rozhodnutí, 
kterým bylo řízení v trestní věci skončeno

• dojde tak mimo jiné také k odstranění zbytečné zátěže dopadající doposud na 
uchazeče o zaměstnání strážníka

• nově je také stanoveno, že uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel a 
strážník oznamují obci též ukončení trestního stíhání 



§ 4a Bezúhonnost

(1)Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl

• a) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí

trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu,

• b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný

čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak

nepřevyšující 5 let,

• c) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný

čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky,

nebo

• d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin,
je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(pozn.: vzhledem nově k opisům x stávající znění „veškeré úmyslné trestné činy“)



§ 4a Bezúhonnost

(2) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není dále ten,

a)jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo zastaveno

pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání, a od tohoto

zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal trestný

čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona, nebo (dříve 5

let)

b)proti němuž bylo vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, ve

kterém bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení

trestního stíhání nebo o podmíněném odložení podání návrhu na

potrestání, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí o tom, zda se

osvědčil, nebo do uplynutí lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se

osvědčil, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním

strážníka podle tohoto zákona. (dle zkušební doby v trestním řádu, po

uplynutí do roka bez rozhodnutí státního zástupce)



§ 4a Bezúhonnost

(2) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není dále ten,

c) jehož trestní stíhání pro provinění bylo zastaveno 
pravomocným rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání a 
od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým 
spáchal provinění, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto 
zákona.

(3) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení 
odsouzení podle zvláštního právního předpisu nebo k rozhodnutí 
prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na uchazeče o 
zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka hledí, jako by 
odsouzen nebyl.

(4) Obec si za účelem ověření, že uchazeč o zaměstnání strážníka 
splňuje podmínky bezúhonnosti, vyžádá opis z evidence Rejstříku 
trestů. Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z 
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.



§ 4a Bezúhonnost

(5) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je 
povinen písemně oznámit osobě, která jménem obce jedná v 
pracovněprávních vztazích, že proti němu bylo zahájeno trestní 
stíhání nebo mu byl doručen záznam o sdělení podezření, a to 
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení usnesení o zahájení 
trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření. K oznámení 
připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu 
o sdělení podezření (zkrácené přípravné řízení, chycen na místě) nebo 
v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení 
orgánu, který usnesení nebo záznam vydal. Obdobně postupuje 
uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník v případě 
ukončení trestního stíhání.

Přechodné ustanovení

Z důvodu právní jistoty je koncipováno přechodné ustanovení ve vztahu 
ke splnění podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti tak, že nově 
nastavená pravidla nebudou vztažena na protiprávní jednání spáchaná 
před nabytím účinnosti tohoto zákona. 



§ 4b Spolehlivost - obecně
• nově je navrhována úprava týkající se zavinění těchto taxativně stanovených 

přestupků s tím, že je vyžadován úmysl

• nově přestupky související s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné 
návykové látky nebo se zjišťováním jejich přítomnosti jsou na úseku provozu 
na pozemních komunikacích upraveny v ustanovení § 125c zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu

• mezi důvody, které přímo zakládají ztrátu spolehlivosti se doplňuje důvod 
spočívající v tom, že vše nasvědčuje tomu, že se daná osoba podílí na 
potlačování práv a svobod třetích osob. Zde je v prvé řadě třeba subsumovat 
jednání spočívající v pravidelné a úmyslné účasti na tzv. extremistických 
akcích a aktivním zapojení do činnosti uskupení, která práva třetích osob a 
skupin obyvatelstva potlačují, takové jednání jiných organizují, navádějí k 
němu atp., případně je programově propagují s cílem takové jednání vyvolat

• obci se dává možnost ověřit, v případě pochybnosti, údaje jím uvedené v 
čestném prohlášení i v jiné evidenci, než v evidenci přestupků vedené 
Rejstříkem trestů, např. v registru řidičů

• pro zjištění, zda jsou dány okolnosti zakládající ztrátu spolehlivosti podle odst. 
3, může obec mj. požádat Policejní prezidium ČR o sdělení stanoviska k osobě, 
které se žádost obce týká. 



§ 4b Spolehlivost

(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních

3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání

přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku

a) na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek

nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na

pozemních komunikacích,

b) na úseku obrany České republiky,

c) proti veřejnému pořádku,

d) proti občanskému soužití,

e) proti majetku, nebo (vyřazeno pytláctví a § 28 odst. 1 a 2)

f) podle zákona o zbraních, (vyřazeno uvedení nepravdy v čest. prohl.)

•jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky

přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.



§ 4b Spolehlivost

(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání,

které má znaky přestupku, podle odstavce 1 je splněna, jestliže

rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v

odstavce 1 nebo za jednání, které má znaky takového přestupku,

nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní

moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků

spáchaný týmž pachatelem nebo za jednání, které má znaky některého

z těchto přestupků, spáchané týmž pachatelem.

(pouze legislativní úprava interpunkce)



§ 4b Spolehlivost

(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné 
skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo 
veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a 
svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou 
zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

(4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným 
prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna 
vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis 
z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné 
evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo 
o jednáních, která mají znaky přestupků, podle odstavce 1. (elektronicky)

(5) Za účelem posouzení spolehlivosti podle odstavce 3 je obec 
oprávněna požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko k 
uchazeči o zaměstnání strážníka, čekateli nebo strážníkovi. Obec toto 
stanovisko uchovává po dobu 3 let od jeho předání; toto stanovisko 
nelze dále předat nebo zpřístupnit.

Odst. 6 (povinnost čekatele nebo strážníka oznámit do 15 dnů, že byl uznán 
pravomocně vinným z přestupku podle odst. 1) zůstává ve stejném duchu.



§ 4e Odborná způsobilost strážníka

odst. 1

Odborná způsobilost strážníka před zkušební komisí ministerstva 
podle § 4d odst. 1 se ověřuje zkouškou třikrát. Přihlášku ke zkoušce 
podává obec, a to nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 měsíce před 
skončením platnosti osvědčení. Ustanovení § 4d odst. 3 až 7 se 
použije obdobně. 



§ 5a Převedení na jinou práci

(1) Obec může převést strážníka k výkonu práce čekatele, jiného 
zaměstnance obce zařazeného do obecní policie nebo jiného 
zaměstnance obce ode dne oznámení (ne zahájení)

a) usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení 
podezření, které by v případech uvedených v § 4a odst. 1 nebo 2 
vedlo ke ztrátě bezúhonnosti, nebo

b) o zahájení řízení o odnětí osvědčení,

a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí v tomto řízení.

(2) Podle odstavce 1 postupuje obec i tehdy, zjistí-li skutečnosti 
zakládající důvod pro převedení strážníka na jinou práci 
hodnověrným způsobem sama.

(V praxi se jedná zejména o případy, kdy obec disponuje lékařským 
posudkem o ztrátě zdravotní způsobilosti strážníka, ale správní 
řízení o odnětí osvědčení o odborné způsobilosti strážníka ještě 
nebylo zahájeno.) 



§ 8a Odchodné 

(1) Strážníkovi, který plnil úkoly podle tohoto zákona v hlavním 
pracovním poměru po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku 50 let, 
přísluší odchodné při skončení pracovního poměru podle § 48 odst. 1 
písm. a) nebo b) anebo podle odstavce 2 zákoníku práce; to neplatí, 
pokud pracovní poměr skončí výpovědí podle § 52 písm. f) až h) nebo 
okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 odst. 1 zákoníku 
práce, anebo dohodou z týchž důvodů.  

§ 48 odst. 1: Pracovní poměr může být rozvázán jen: a) dohodou, b) výpovědí, 
odst. 2: Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

§ 52 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro 

řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v 

neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu 

dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců 

písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době 

neodstranil,



§ 8a Odchodné 

(1) Strážníkovi, který plnil úkoly podle tohoto zákona v hlavním 
pracovním poměru po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku 50 let, 
přísluší odchodné při skončení pracovního poměru podle § 48 
odst. 1 písm. a) nebo b) anebo podle odstavce 2 zákoníku práce; 
to neplatí, pokud pracovní poměr skončí výpovědí podle § 52 
písm. f) až h) nebo okamžitým zrušením pracovního poměru 
podle § 55 odst. 1 zákoníku práce, anebo dohodou z týchž 
důvodů.  

§ 52 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl 

okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro 

soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže 

byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na 

možnost výpovědi,



§ 8a Odchodné 

(1) Strážníkovi, který plnil úkoly podle tohoto zákona v hlavním 
pracovním poměru po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku 50 let, 
přísluší odchodné při skončení pracovního poměru podle § 48 
odst. 1 písm. a) nebo b) anebo podle odstavce 2 zákoníku práce; 
to neplatí, pokud pracovní poměr skončí výpovědí podle § 52 
písm. f) až h) nebo okamžitým zrušením pracovního poměru 
podle § 55 odst. 1 zákoníku práce, anebo dohodou z týchž 
důvodů.  
§ 52 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance 
stanovenou v § 301a (Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů 
trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim 
dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době 
dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah 
povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění).



§ 8a Odchodné 

(1) Strážníkovi, který plnil úkoly podle tohoto zákona v hlavním 
pracovním poměru po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku 50 let, 
přísluší odchodné při skončení pracovního poměru podle § 48 
odst. 1 písm. a) nebo b) anebo podle odstavce 2 zákoníku práce; 
to neplatí, pokud pracovní poměr skončí výpovědí podle § 52 
písm. f) až h) nebo okamžitým zrušením pracovního poměru 
podle § 55 odst. 1 zákoníku práce, anebo dohodou z týchž 
důvodů.  

§ 55 odst. 1: Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen 

tehdy,

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 

dobu nejméně 6 měsíců,

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.



§ 8a Odchodné 

(2) Pro účely odchodného se sčítají veškeré předchozí doby 
pracovního poměru, kdy byl zaměstnanec obce zařazen na 
pracovní pozici strážník, s výjimkou doby trvání pracovního 
poměru, který skončil výpovědí podle § 52 písm. f) až h) nebo 
okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 odst. 1 
zákoníku práce, anebo dohodou z týchž důvodů; tyto doby lze 
započíst pro účely odchodného pouze jednou.  

(3) Do doby trvání pracovního poměru podle odstavce 1 se 
nezapočítává doba pracovního poměru po dobu převedení 
strážníka na jinou práci podle § 41 zákoníku práce a podle § 5a 
tohoto zákona, vyjma případu uvedeného v § 5a odst. 3. (v případě 
vrácení zpět do pozice strážníka – není odsouzen, ani není odebráno osvědčení)

(4) Odchodné hradí obec, k níž je strážník v pracovním poměru ke 
dni jeho skončení  podle odstavce 1. 



§ 8a Odchodné 

(5) Základní výše odchodného činí jeden průměrný měsíční 
výdělek strážníka uvedeného v odstavci 1. Za každý ukončený rok 
pracovního poměru podle odstavce 1 nad dobu 15 let se 
odchodné zvyšuje o jednu třetinu průměrného měsíčního výdělku 
strážníka; celková výše odchodného nesmí překročit šestinásobek 
jeho průměrného měsíčního výdělku. (tj. odslouženo 30 let)

(6) Odchodné vyplatí obec po skončení pracovního poměru v 
nejbližším výplatním termínu určeném u obce pro výplatu platu, 
pokud se se strážníkem nedohodne na výplatě v den skončení 
pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. 

(7) Pro účely odchodného se průměrným měsíčním výdělkem 
rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný podle zákoníku práce. 
(§ 352 - Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý 
výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.) 

(8) Odchodné není složkou platu a nezapočítává se pro účely 
zjišťování průměrného výdělku podle zákoníku práce.



§ 10

(2) Strážník je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 60 dnů, oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán 
přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. 

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

(1) Strážník je oprávněn osobu, která může přispět k objasnění 
skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jednání, 
které má znaky přestupku, anebo jeho pachatele, jakož i ke 
zjištění skutečného stavu věci, vyzvat 

a) k poskytnutí potřebného vysvětlení,

b) aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k podání 
vysvětlení(pozn.: nejen k sepsání), a

c) aby předložila doklady nebo jiné potřebné dokumenty; strážník 
může v případě potřeby pořídit kopii předloženého dokladu nebo 
jiného dokumentu.



§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení

(2) Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou 

mladší 15 let, musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného 

zástupce nebo opatrovníka. Nelze-li jejich přítomnost zajistit a 

věc nesnese odkladu, musí být zajištěna přítomnost pracovníka 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

(11) Jestliže byl podle odstavce 2 zápis o podání vysvětlení sepsán 

s osobou mladší 15 let bez přítomnosti jejího zákonného zástupce 

nebo opatrovníka, vyrozumí strážník tohoto zákonného zástupce 

nebo opatrovníka bez zbytečného odkladu.



§ 11a Poskytnutí údajů z informačního systému

(1) b) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o 

4. totožnosti občana obce, kde osoby, vůči níž obecní policie plní 

úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona, 

d) evidence občanských průkazů o

1. digitálně zpracované podobě občana, kterého strážník vyzval, aby 
prokázal svoji totožnost, (méně předvedení, když nemá OP, zneužívání dat)

2. číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo 
neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení 
nebo zničení,

(2) Obecní policie je dále v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů 
podle tohoto nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí 
údajů od orgánů veřejné moci o spáchaných přestupcích z jiných 
evidencí.

Dokumentace použití údajů se uchovává po dobu 1 roku nejdéle 3 let. 

Pozn.: V návaznosti na údaje v evidenci přestupků Rejstříku trestů, je obecní 
policie oprávněna zjišťovat z důvodu jednoznačné identifikace osoby též údaj o 
rodném příjmení.



§ 11a Poskytnutí údajů z informačního systému – změna od 1. 2. 
2022 – Zákon č 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci – ruší odst. 1:

d) evidence občanských průkazů o

1. digitálně zpracované podobě občana, kterého strážník vyzval, aby prokázal 
svoji totožnost, 

2. číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných 
občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení,

e)   ministerstva nebo policie z:
základního registru obyvatel, agendového informačního systému evidence 
obyvatel, agendového informačního systému cizinců, registru rodných čísel o 
fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v 
informačních systémech uvedených v bodech 2 a 3,

Pozn.: V návaznosti na tuto novelu budou mít strážníci dále přístup k těmto 
údajům, ale již na základě evidence činností v Registru práv a povinností. Než 
se tak stane, bude platit výše uvedené. Viz dále…



§ 11a Poskytnutí údajů z informačního systému – změna od 1. 2. 
2022 – Zákon č 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci – doplnění:

Ustanovení o využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů 
veřejné správy se pro nadměrné zatěžování právních předpisů i legislativního procesu z 
příslušných zákonů vypouští.

Orgány veřejné moci budou i nadále oprávněny k využívání údajů, které jsou v současné 
době obsahem měněných ustanovení, avšak jejich oprávnění již nebude založeno 
zákonem, ale bude se odvíjet od registrace agendy a následné registrace orgánu veřejné 
moci pro výkon agendy v registru práv a povinností.

Příslušný ústřední správní úřad coby ohlašovatel agendy ohlásí v rámci procesu registrace 
agendy údaje, které budou, po úspěšném ohlášení agendy a registraci orgánu veřejné 
moci pro výkon agendy, orgány veřejné moci využívat ze základních registrů či 
agendových informačních systémů, a to prostřednictvím informačního systému 
základních registrů nebo prostřednictvím informačního systému sdílené služby.  

Cestou přechodných ustanovení k návrhu zákona o právu na digitální služby je 
zabezpečeno, že orgánům veřejné moci bude zachována kompetence využívat údaje z 
informačních systémů veřejné správy za dosavadních (technických) podmínek jejich 
poskytování a v rozsahu stanoveném zrušenými ustanoveními zákonů upravujících 
jednotlivé agendy, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy dospěje k závěru, že je 
nutno rozsah modifikovat. Po této modifikaci bude orgán veřejné moci využívat údaje z 
informačních systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném v registru práv a povinností.



§ 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti 

(1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí 
prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození, 
rodného čísla, bylo-li přiděleno, adresy místa trvalého pobytu 
nebo bydliště a v případě potřeby také sdělení dalších údajů 
podle § 11a odst. 2 až 5.* Rozsah a způsob zjišťování osobních 
údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti. 

(toto ustanovení umožňuje, v případě pochybností, ověřit osobou sdělené osobní 
údaje s údaji vedenými o této osobě v příslušných registrech, resp. agendových 
informačních systémech, např. ověřením fotografie z evidence OP)

*bude zrušeno dle předchozího komentáře k § 11a.



§ 13 Oprávnění předvést osobu

(1) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která odmítla 
vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti podle § 12 odst. 2 
nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka 
svou totožnost prokázat, nemůže-li strážník v uvedených 
případech její totožnost zjistit provedením úkonu na místě; 
nezbytnou součinnost k prokázání totožnosti strážník poskytne 
způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.

(4) Strážník je oprávněn předvést osobu na nejbližší útvar policie i 
mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo která je 
smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a nebo 3b. 
Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze 
v rozsahu nezbytném pro zajištění předvedení osoby.



§ 14 Oprávnění vyzvat osobu k vydání zbraně a oprávnění zbraň 
odebrat (jiná systematika názvu a uspořádání § 14, hlavní změna viz 
níže)

(1) Strážník je oprávněn vyzvat osobu k vydání zbraně, je-li to 
nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví 
osob nebo majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí 
nebo pohrůžce násilím. (pozn.: tedy ne už jen na místě veřejně 
přístupném, ale i např. při zákroku v bytě apod.)

(2) Po předchozí marné výzvě k vydání zbraně je strážník 
oprávněn se přesvědčit, zda osoba nemá u sebe zbraň, a pokud 
zbraň u sebe má, tak ji odebrat. 

(5) Zbraň vydanou nebo odebranou podle odstavců 1 až 3, s 
výjimkou střelné zbraně podléhající registraci podle zákona o 
zbraních, je strážník povinen vrátit proti podpisu při propuštění 
osoby, nebrání-li tomu zákonné důvody, anebo ji předat spolu 
s osobou policii; o vydání nebo odebrání zbraně sepíše strážník 
úřední záznam. 



§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená místa

(1) Vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie, je strážník oprávněn

přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na

strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu

nezbytně nutnou setrval na určeném místě, hrozí-li závažné

ohrožení zdraví nebo života. Strážník je oprávněn přikázat

každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na

strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po

dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, je-li ohrožen

život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek a vyžaduje-li to

plnění úkolů obecní policie. Každý je povinen příkazu strážníka

uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může

být použito technických prostředků. Je-li jako technický prostředek

použit pás s názvem obce a nápisem „zákaz vstupu“, pás s nápisy

„obecní policie“ a „zákaz vstupu“ nebo pás s nápisy „městská

policie“ a „zákaz vstupu“, jde o příkaz ve smyslu tohoto ustanovení.



§ 17 Oprávnění vyzvat osobu k vydání věci a oprávnění věc 
odejmout (jiná systematika názvu a uspořádání § 14, hlavní změna 
viz níže)

(1) Strážník je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, pokud lze mít 
za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí
anebo může být zabrána, nebo jde o věc důležitou pro řízení o 
přestupku. 

(2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1 je 
strážník oprávněn tuto věc odejmout. Nelze odejmout věc, jejíž 
hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku. 



§ 17a TPZOV

(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní 
bez zbytečného odkladu 

a) po projednání přestupku příkazem na místě,

b) prokáže-li osoba, která vozidlo na místě ponechala, strážníkovi 
svou totožnost podle § 12, nebo

c) po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti 
provozovatele vozidla, pokud o odstranění technického 
prostředku k zabránění odjezdu vozidla požádala jiná k tomu    

oprávněná osoba, která prokáže právní vztah k vozidlu nebo jeho 
provozovateli (pozn.: změna na základě již zakotveného 
přestupku provozovatele vozidla).



§ 17a TPZOV

(4) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodů

uvedených v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které

a) tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo

b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených

bezpečnostních sborů, bezpečnostních sborů, jednotky požární

ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb,

vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit

podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika

vázána.

(aby bylo patrné, že jde o vozidla všech bezpečnostních sborů, ale i dobrovolných

hasičů)



§ 18a

(1) Strážník je oprávněn použít pouta

a) při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního

řádu,

b) při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona10),

která klade odpor, nebo

c) proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka,

ohrožuje vlastní život nebo zdraví, poškozuje cizí majetek nebo se

pokusí o útěk při zákroku strážníka nebo bezprostředně po něm.



§ 20 Použití služební zbraně

(3) Služební zbraní podle tohoto zákona se rozumí krátká střelná 
zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštního zákona zákona o 
zbraních7) obec. Strážník je v pracovní době oprávněn nosit pouze 
služební zbraň; to neplatí, pokud strážník při plnění některých 
činností podle veterinárního zákona nosí plynovou nebo 
mechanickou zbraň kategorie D podle zákona o zbraních, jejímž 
vlastníkem je obec.



Zpracování osobních údajů a získávání informací (k § 24a až 24c)

§ 24c

(1) Obecní policie v souvislosti s odhalováním přestupku podle § 2 
písm. h) a přestupku, který je obecní policie podle jiného právního 
předpisu oprávněna projednat příkazem na místě, může vyžadovat

a) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou 
vedeny údaje o spáchaných přestupcích, v případech, ve kterých by 
předchozí postih mohl vést k posouzení skutku jako trestného činu,

b) provedení orientačního vyšetření při podezření na ovlivnění 
alkoholem nebo jinou návykovou látkou pomocí dechové zkoušky nebo 
odběrem slin anebo potu, 

c) odborné lékařské vyšetření ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové 
látky včetně odběru krve, moči, slin, nebo potu, a to i v případě, že 
osobu nelze předem pro její zdravotní stav ke strpění příslušných úkonů 
vyzvat, nebo

d) jiné odborné vyjádření.



Zpracování osobních údajů a získávání informací (k § 24a až 24c)

§ 24c

(2) Úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. b) nebo c) je osoba

povinna se podrobit, není-li to spojeno s nebezpečím pro její

zdraví.

(3) Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu

z evidence přestupků a výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis

z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to

způsobem umožňujícím dálkový přístup.



§ 25 Společná a závěrečná ustanovení

(1) Orgány činné v trestním řízení bez zbytečného odkladu oznámí obci

zahájení trestního stíhání strážníka pro podezření ze spáchání trestného

činu a zašlou ministerstvu a obci kopie svých rozhodnutí zakládajících

ztrátu bezúhonnosti strážníka podle § 4a odst. 1 nebo 2. Orgány činné v

trestním řízení zašlou obci kopie jiných svých rozhodnutí, kterými bylo

trestní stíhání strážníka ukončeno.

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu oznámí obci zahájení řízení o

odnětí osvědčení.

(3) Ústřední orgán státní správy, krajský úřad a obec bez zbytečného

odkladu zašle ministerstvu kopii rozhodnutí zakládajícího ztrátu

spolehlivosti strážníka podle § 4b. Rozhodnutí zakládající ztrátu

spolehlivosti čekatele nebo strážníka zašle krajský úřad a obec obci, k

níž je čekatel nebo strážník v pracovním poměru.



§ 25 Společná a závěrečná ustanovení

(4) Obec bez zbytečného odkladu zašle ministerstvu kopii lékařského

posudku zakládajícího ztrátu zdravotní způsobilosti strážníka podle § 4c.

(5) Obec je povinna ve lhůtě do 15 dnů od skončení pracovního poměru

strážníka oznámit tuto skutečnost ministerstvu.



§ 27 Působnost ministerstva

(2) Ministerstvo vykonává dozor nad a) odbornou způsobilostí
strážníka k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto nebo
jiného zákona, b) dodržováním stanovených jednotných prvků
stejnokroje strážníka nebo označení motorových vozidel a dalších
dopravních prostředků obecní policie.

(3) Při výkonu dozoru je ministerstvo oprávněno vyžadovat od obce
poskytnutí údajů potřebných pro výkon dozoru.

(2) Ministerstvo při výkonu působnosti podle odstavce 1 může
vyžadovat od obce poskytnutí potřebných údajů.

(4)(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah statistických údajů a
způsob jejich poskytování [§ 2 písm. i)].

(4) Ministerstvo v rozsahu své působnosti poskytuje obcím
metodickou pomoc v oblasti obecní policie.



§ 27a Přestupky

(1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s § 17c odst. 4 neumožní strážníkovi vstup 
do míst podle § 17c odst. 1 až 3. 

(2) Obec se dopustí přestupku tím, že

a) pověří plněním úkolů obecní policie fyzickou osobu, která nemá 
osvědčení,

b) pověří plněním úkolů obecní policie podnikající fyzickou osobu nebo 
právnickou osobu, nebo 

c) nezajistí, aby stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a 
dalších dopravních prostředků obecní policie obsahovaly jednotné 
prvky. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 nelze uložit napomenutí. Od uložení 
správního trestu podle odstavce 1 nelze v rozhodnutí o přestupku 
upustit.



§ 28 Přestupky

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) úmyslně vykonává oprávnění a povinnosti strážníka, aniž by 
k tomu byla oprávněna podle tohoto zákona, nebo 

b) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně 
stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové součásti 
stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, 
ačkoliv není strážníkem nebo čekatelem.

c) neoprávněně užívá na vozidle nebo jiném dopravním 
prostředku barevné provedení nebo označení, které tvoří 
jednotné prvky označení dopravního prostředku obecní policie, 
anebo zvláštní barevné provedení nebo označení s ním zřejmě 
zaměnitelné. 



§ 28b Vztah k jiným právním předpisům

(1) Rada obce, která má zřízenu obecní policii, může svěřit 
obecnímu úřadu obce, jejímž je obecní policie orgánem, vedení 
správního řízení, v němž je dána příslušnost obecní policie, a to 
s výjimkou ukládání pokuty příkazem na místě. Je-li v takovém 
případě učiněno podání nebo podnět u obecní policie, předá jej 
obecní policie bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu. Obecní 
úřad údaj o předání věci pouze poznamená do spisu.

(2) Rada obce, která má zřízenu obecní policii, může usnesením 
svěřit obecní policii vyřizování žádostí o poskytnutí informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím týkajících se 
obecní policie.

(3) Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií podle tohoto 
nebo jiného právního předpisu se kontrolní řád nepoužije.

(…se bude jednat o žádosti o přezkum řízení, eventuálně obnovu řízení, v 

souvislosti s uloženou pokutou příkazem na místě, případně půjde o řešení 
stížností na strážníky obecní policie spojených s projednáváním přestupků v 
uvedeném zkráceném správním řízení)



Trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo
psychotropní látku podle § 285 odst. 1, 2 trestního zákoníku se dopustí ten, kdo
neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém:

• rostlinu konopí,

• houbu nebo jinou rostlinu než konopí obsahující omamnou nebo psychotropní
látku.

Dle nařízení vlády č. 455/2009 Sb., se pro účely trestního zákoníku považují za
rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku:

A. ROSTLINY

1. Rostliny konopí (Cannabis sp.) - všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než
0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů v kvetoucím nebo plodonosném
vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů,

2. Kokainovnik pravý (Erythroxylum coca).

B. HOUBY obsahující psilocybin a psilocin.

Množství větší než malé je více než 5 rostlin a více než 40 hub. (zrušeno ÚS 26.5.)

Postupuje se tedy dle přílohy k stanovisku Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn
301/2013:

Hodnoty omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících pro
účely trestního zákoníku



Typ látky

(obecně vžitý 

název; „typ 

drogy“)

Mezinárod

ní 

nechráněný 

název (INN) 

v českém 

jazyce

množství větší než malé účinná psychotropní 

látka

nejmenší množství 

účinné psychotropní 

látky, jež musí 

obsahovat látka, 

označená jako droga, 

aby bylo její 

zkoumané množství 

považováno za větší 

než malé

Pervitin Metamfeta

min

více než 1,5 g (+)-1-fenyl-2-

methylaminopropan

0,5 g

0,6 g (hydrochlorid)

Heroin Heroin více než 1,5 g 3,6-diacetylmorfin 0,2g

0,22 g (hydrochlorid)

Kokain Kokain více než 1 g methylester 

benzoylekgoninu

0,54 g

0,6 g (hydrochlorid)

Marihuana Konopí více než 10 gramů sušiny delta-9-

tetrahydrocannabinol

1 g



Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (účinnost od 27. 2. 

2021)

§ 7 odst. 4

Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem
ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci pokud úřad nebo
Policie České republiky vydá takový pokyn, je-li narušen či ohrožen
pokojný průběh shromáždění.

Pozn.:
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

§ 5 Přestupky proti veřejnému pořádku

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
…

j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou 
zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo 
znemožňujícím její identifikaci – není v současné době upraveno



Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (účinnost od 

30. 1. 2021)

§ 3 rozdělení zbraní

a) zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně 

kategorie A-I,

b) zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B,

c) zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně 

kategorie C-I,

d) ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D, a

e) střelivo, které není zakázané.

§ 29a

Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či 

chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se 

zákonem.



Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 

(účinnost od 1. 1. 2021)

Autovrak = nově vozidlo s ukončenou životností, které se stalo odpadem 

Každý, kdo se zbavuje výrobku s ukončenou životností, je povinen jej 

předat pouze osobě oprávněné k jeho převzetí.

Odstaveným vozidlem vozidlo, které je pro závady v technickém stavu 

zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a 

obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu 

podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla a které se 

nachází mimo pozemní komunikaci na místě, kde může poškodit nebo 

ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí, nebo na veřejně přístupném 

místě, kde narušuje vzhled obce.



Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 

(účinnost od 1. 1. 2021)

§ 105 Odstranění odstaveného vozidla

(1) Obecní úřad, v jehož správním obvodu se nachází odstavené vozidlo, bezodkladně 

vyzve vlastníka k jeho odstranění a současně tuto výzvu zveřejní na úřední desce. Není-

li možné identifikovat odstavené vozidlo nebo jeho vlastníka, obecní úřad pouze 

zveřejní výzvu k odstranění odstaveného vozidla na úřední desce.

(2) V případě, že odstavené vozidlo bezprostředně ohrožuje životní prostředí nebo 

zdraví lidí, přemístí obecní úřad takové odstavené vozidlo na vybrané parkoviště a 

informaci o umístění vozidla uvede ve výzvě podle odstavce 1.

(3) Po marném uplynutí 1 měsíce od zveřejnění výzvy k odstranění odstaveného vozidla 

zajistí obecní úřad předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s 

ukončenou životností.

(4) Osoba pověřená obecním úřadem je v souvislosti s přemístěním odstaveného vozidla 

podle odstavce 2 nebo zajištěním jeho předání oprávněné osobě podle odstavce 3 

oprávněna vstoupit na pozemek na dobu nezbytnou k provedení úkonu; vlastníci nebo 

uživatelé těchto pozemků jsou povinni osobě pověřené obecním úřadem vstup umožnit.

(5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 2 a 3 je povinen uhradit obci vlastník 

odstaveného vozidla; to neplatí, pokud prokáže, že mu bylo vozidlo odcizeno. Při 

správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu.



Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (účinnost 

od 1. 1. 2021)

§ 121 Přestupky fyzických osob

(1)Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) se zbaví výrobku s ukončenou životností nebo jeho části v rozporu s § 4 
(nepředá jej oprávněné osobě ke sběru vozidel),

c) umístí vozidlo s ukončenou životností nebo jeho podstatné části v rozporu 
s § 104 odst. 2 (před předáním osobě ke sběru vozidel je vlastník povinen 
umístit vozidlo s ukončenou životností nebo jeho podstatné části na místo, 
kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo zdraví lidí a v případě 
veřejně přístupného místa nenaruší vzhled obce),

e) v rozporu s § 105 odst. 4 neumožní osobě pověřené obecním úřadem 
vstup na pozemek.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Výše uvedené přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou 
působností.



Platné znění zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
s vyznačením změn od 1. 1. 2022

§ 12 Evidence přestupků

Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o 

přestupku podle

a)

§ 5, 7 a 8, s výjimkou rozhodnutí o přestupku podle § 5 odst. 1 písm. h) a § 5 odst. 2 

písm. d),

b) 

§ 4 odst. 2 spočívajícího v porušení povinnosti stanovené obecně závaznou 

vyhláškou obce pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 

a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných 

podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku



Nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb.,             
s účinností od 2. 8. 2021

-Neuvádí se rodné číslo (posunuto uvádění do konce roku 2023), tituly…

Přestupky § 65 odst. 1 spáchá ten, kdo:

a)úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,

b)poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle § 39 

písm. a),

c) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b),

d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu 

podle § 39 písm. c), nebo

e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e).



Nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb.,             
s účinností od 2. 8. 2021

(2) Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o 

vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11* nebo si občanský průkaz nepřevezme.

*Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít občanský průkaz, je povinen 

podat žádost o vydání občanského průkazu nejpozději do

a) 30 dnů ode dne, ve kterém

1. dosáhl věku 15 let,

2. nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo

3. ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,

b) 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského 

průkazu podle § 34 odst. 1 písm. a) až c), § 34 odst. 2 nebo 4 anebo, je-li v dosavadním 

občanském průkazu uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, podle § 34 

odst. 3, nebo

c) 60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo 

udělením.



Nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb.,             
s účinností od 2. 8. 2021

(3) Držitel občanského průkazu, osoba podle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo 

osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit občanský průkaz podle § 37 odst. 5 písm. a)*, nebo

b) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 

písm. e) nebo f)**.

*poškození, zničení, ztráta, odcizení, nebezpečí zneužití

** § 31 starý OP při převzetí nového OP; § 37 odst. 5 písm. e) do 15 dnů od skončení platnosti, 

§ 37 odst. 5 písm. f) neprodleně v případě nalezení ztraceného nebo odcizeného OP (nahlášen 

jako ztracený resp. odcizený)
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