Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl
novelizován zákonem č. 48/2016 Sb.
Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.
§2
Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo
znění účinné do 19. února 2016:
h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například
jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
znění účinné od 20. února 2016:
h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo
zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,

Chodec je také…
znění účinné do 19. února 2016:
j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční
vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích
anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o
objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,
znění účinné od 20. února 2016:
j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo
ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na kolečkových bruslích nebo
obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy,
vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,

Jak široký má být jízdní pruh?
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znění účinné do 19. února 2016:
t) jízdní pruh je část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů)
v jednom jízdním proudu za sebou,
znění účinné od 20. února 2016:
t) jízdní pruh je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou,
Vozítko známé jako „Segway“
znění účinné od 20. února 2016, nové ustanovení:
nn) osobní technický prostředek je osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, nebo
obdobné zařízení.

§3
Profesní způsobilost řidičů nově
znění účinné od 20. února 2016, nová ustanovení:
(4) Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
nebo D+E může dále pouze osoba, která je profesně způsobilá k řízení těchto vozidel podle
zvláštního právního předpisu4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného
členského státu nebo Švýcarské konfederace. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného
do některé ze skupin C1, C1+E, C a C+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv
z těchto skupin. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin D1,
D1+E, D a D+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin.
(5) Podmínka profesní způsobilosti podle odstavce 4 se nevztahuje na řidiče, který není
občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného členského státu a který
nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států
ani na tomto území nepodniká, a dále na řidiče
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní
policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální
inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,
2

f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu4),
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce
nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání
řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby, nebo
i) zemědělských a lesnických traktorů.
§5
Řidič mimo jiné nesmí
znění účinné od 20. února 2016, nová ustanovení:
h) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty,
i) řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa
řidiče vpřed, vzad a do stran,
j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

§6
Doklady, které musí mít řidič při řízení u sebe
(7) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2),
znění účinné do 19. února 2016:
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle
zvláštního právního předpisu,
znění účinné od 20. února 2016:
c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem
nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam
o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,

 Poznámka: Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla …
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§ 17 odst. 1
(1) Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu
nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České
republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče
cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího
státu.

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.

Kdo může doklady kontrolovat?
znění účinné do 19. února 2016:
(11) Na výzvu policisty nebo vojenského policisty je řidič motorového vozidla povinen
předložit doklady podle odstavců 7 a 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní
policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen
předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve stejnokroji ke kontrole doklady podle
odst. 8 písm. a) a b).
znění účinné od 20. února 2016:
(8) Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu
policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve
stejnokroji ke kontrole.

§ 6b, 6c
Zadržení osvědčení o registraci vozidla
Má Vaše vozidlo nebezpečnou závadu v technickém stavu, která ohrožuje bezpečnost
nebo životní prostředí?
znění účinné od 20. února 2016, nová ustanovení:

§ 6b
(1) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při
objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo
rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo
nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží
policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči
vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení
o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá
u sebe.
(2) V dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavce 1 policista uvede
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a) identifikační údaje zadrženého osvědčení o registraci vozidla,
b) zjištěné závady podle odstavce 1,
c) údaj o tom, zda bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo při kontrole technického stavu
vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody,
d) úřad příslušný k vrácení zadrženého osvědčení o registraci vozidla,
e) poučení o důsledcích zadržení osvědčení o registraci vozidla a podmínkách jeho vrácení, a
f) v případě, že osvědčení o registraci vozidla nebylo možno zadržet z důvodu, že je řidič
vozidla neměl u sebe, údaj o této skutečnosti.
(3) Zadržené osvědčení o registraci vozidla zašle policie spolu s kopií dokladu o jeho zadržení
bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni jeho zadržení, obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru
silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu38b) nebo ministerstvu, není-li takový
úřad. Není-li doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla vydán podle odstavce 1
provozovateli vozidla, zašle policie ve stejné lhůtě kopii dokladu rovněž provozovateli
vozidla.
(4) Nelze-li osvědčení o registraci vozidla zadržet, neboť při zjištění důvodu pro jeho zadržení
je řidič vozidla nemá u sebe, je provozovatel vozidla povinen toto osvědčení odevzdat do 5
pracovních dnů ode dne vydání dokladu o jeho zadržení nebo od doručení kopie tohoto
dokladu úřadu příslušnému podle odstavce 3. Policista při výkonu dohledu nad bezpečností
a plynulostí provozu na pozemních komunikacích zadrží osvědčení o registraci vozidla, které
dosud nebylo odevzdáno, a zašle je nejpozději následující pracovní den příslušnému úřadu;
osobě, která měla osvědčení u sebe, o tom vydá doklad. Je-li takové osvědčení o registraci
vozidla předloženo ke kontrole strážníku obecní policie, je strážník povinen přivolat policii
a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie.
(5) Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla základních složek integrovaného záchranného
systému, vozidla ozbrojených sil, vozidla zpravodajských služeb a vozidla Horské služby.
(6) Nebezpečné závady, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují
ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu
vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a vzory dokladů o zadržení osvědčení
o registraci vozidla podle odstavců 1 a 4 vymezí prováděcí právní předpis.

§ 6c
(1) Úřad, kterému bylo zadržené osvědčení o registraci vozidla podle § 6b odst. 3 nebo 4
zasláno nebo odevzdáno, vrátí provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla
na jeho žádost, prokáže-li žadatel protokolem o technické prohlídce, že
a) nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy
byly odstraněny, nebo
b) vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné
závady zjištěné při objasňování dopravní nehody.
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(2) Neobdrží-li ministerstvo žádost podle odstavce 1 do 30 dnů ode dne doručení zadrženého
osvědčení o registraci vozidla, zašle toto osvědčení příslušnému ústřednímu orgánu státu,
který osvědčení o registraci vozidla vydal.
(3) Protokol o technické prohlídce prokazující odstranění závad, pro něž bylo osvědčení
o registraci vozidla zadrženo, nahrazuje po dobu 5 pracovních dnů zadržené osvědčení
o registraci vozidla.
§ 12
Cyklisté v levém jízdním pruhu
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(2) V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na
vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv
jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních
pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve
všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém
krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního
jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič
nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž
celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou
rychlostí do 45 km.h-1 a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to
nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

§ 14
Vyhrazené jízdní pruhy
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou „Vyhrazený jízdní pruh“ (dále jen
„vyhrazený jízdní pruh“) pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel obdobně
§ 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7.
Jízdní pruh nelze vyhradit pro motocykly.

Řidič jiného vozidla nesmí ohrozit cyklistu ve vyhrazeném jízdním pruhu
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro
cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní
pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li
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přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty
nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

§ 18
Nejvyšší dovolená rychlost neplatí pro řidiče některých vozidel
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená
místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích neplatí pro řidiče
zpravodajských služeb15), Generální inspekce bezpečnostních sborů45) a stanovených útvarů
policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených
zvláštním právním předpisem,16) je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil
bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr
vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr
financí.

§ 21
Při odbočování dává řidič přednost i cyklistům
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(5) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým
i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců
a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům
jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen a cyklistům
jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.
(6) Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném
jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu
pro cyklisty. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě
i tramvaji.

§ 27
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Řidič nesmí zastavit a stát
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
i) ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty,

Zákaz zastavení a stání neplatí pro řidiče vybraných vozidel, ale i ti mají své povinnosti
znění účinné od 20. února 2016, nové ustanovení:
(6) Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů,
ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla
obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany,
zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí8a). Řidič
tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co
nejvíce zmírnil.

§ 39a nový
Zřizuje se cyklistická zóna
znění účinné od 20. února 2016, nové ustanovení:

§ 39a
(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“
a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně
nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li
vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené
ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

§ 40
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znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(1) Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně
ostatní ustanovení tohoto zákona.
(2) Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich
pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.

§ 41
Právo přednostní jízdy mají i vozidla
znění účinné do 19. února 2016:
e) hasičských záchranných sborů,
znění účinné od 20. února 2016:
e) používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární
ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky,

§ 45
Kdo rozhodne o odstranění překážky provozu
znění účinné do 19. února 2016:
(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění
policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění
policista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li o dálnici, zajistí odstranění vozidla na
výzvu policisty některá z osob uvedených v odstavci 1; vozidlo se odstraní na náklad jeho
provozovatele.

§ 52
Nové povinnosti má odesílatel nákladu
znění účinné od 20. února 2016, nové ustanovení:

9

(8) Odesílatel je povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem,
který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu podle odstavců
1, 2 a 7.

§ 53
Pro větší bezpečí chodců
znění účinné od 20. února 2016, nové ustanovení:
(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky
z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích.

§ 57
Cyklisté musí užít prostor pro ně určený
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty
nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro
cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
Pozor, důležitá změna!
znění účinné do 19. února 2016:
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může
cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po
pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je
povinen dbát zvýšené opatrnosti.
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může
cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po
pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je
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povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení
o změně směru jízdy.
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce
a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Je-li v místě křížení stezky pro
chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd
pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro
cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení
upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro
cyklisty.

Kdo ještě může užít vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:

(7) Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující
se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato
osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.
Cyklista při přejíždění vozovky nesmí řidiče donutit k náhlé změně směru nebo rychlosti
jízdy
znění účinné do 19. února 2016:
(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku
přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista
smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty
se jezdí vpravo.
znění účinné od 20. února 2016, změna ustanovení:
(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku
přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista
smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro
cyklisty se jezdí vpravo.
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§ 60a nový
Kdo se přepravuje na vozítku SEGWAY není chodec a má své povinnosti. Obec může
tento druh přepravy zakázat.
znění účinné od 20. února 2016, nové ustanovení:
§ 60a
Užívání osobního přepravníku
(1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém
zařízení (dále jen „osobní přepravník“) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro
chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo
na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Pro
přejíždění vozovky na osobním přepravníku se § 54 odst. 2 až 4 použijí obdobně. Je-li blíže
než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním
přepravníku přejíždět vozovku jen na těchto místech. Pro přejíždění železničního přejezdu na
osobním přepravníku se § 55 použije obdobně.
(2) Pro užití jízdního pruhu vyhrazeného pro cyklisty, stezky pro cyklisty nebo odděleného
pruhu pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty osobou na osobním přepravníku se § 57
odst. 2, 3 a 8 a § 73 použijí obdobně.
(3) Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený
pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na
osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky.
Osoby na osobním přepravníku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou;
§ 53 odst. 9 se použije obdobně.
(4) Osoba na osobním přepravníku nesmí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce
a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty nebo na pěších
a obytných zónách ohrozit chodce nebo cyklisty. Při přejíždění vozovky na osobním
přepravníku se § 5 odst. 2 písm. f) až h) použijí obdobně.
(5) Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního
přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném
pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce
zakázáno.
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(6) V případě vymezení území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku,
stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro
chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno, je obec povinna
vyznačit území dopravní značkou.
(7) Zákaz provozování osobního přepravníku uložený nařízením obce se nevztahuje na Policii
České republiky a obecní policii při plnění jejich povinností; osoba užívající osobní
přepravník je však povinna neohrozit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

§ 79
Zastavovat vozidla může nově také
znění účinné od 20. února 2016, nové ustanovení:
m) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího
v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona
o pozemních komunikacích, dosáhl-li věku 18 let,
n) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích
jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů.
(8) Osoba podle odstavce 1 písm. m) a n) musí mít u sebe při výkonu oprávnění kopii
povolení zvláštního užívání, ve kterém je uvedena jako osoba odpovědná za průběh zvláštního
užívání pozemní komunikace nebo jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo
rozměrných předmětů, a musí být viditelným způsobem označena. Na požádání je tato osoba
povinna prokázat se policistovi kopií povolení zvláštního užívání.

§ 81
Rovnocennost řidičských oprávnění
znění účinné od 20. února 2016, zrušené ustanovení:
c) B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1,

§ 83
Věk pro získání řidičských oprávnění vyšších skupin
znění účinné do 19. února 2016:
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(6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18
let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské
oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) jeho držitele
k řízení
a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu9b),
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení
podle zvláštního právního předpisu9b)
1. v rozšířeném rozsahu, nebo
2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel
dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50
km, 21 let.
znění účinné od 20. února 2016, změna v ustanovení:
(6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18
let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské
oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) jeho držitele
k řízení
a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu9b),
b) je-li profesně způsobilý a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního
předpisu9b)
1. v rozšířeném rozsahu, nebo
2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel
dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50
km, 21 let.

§ 87a
Dopravně psychologické vyšetření, akreditace, posudek, psychická způsobilost a další.
znění účinné od 20. února 2016, nová úprava ustanovení:
(6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření,
nesplňuje-li její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo
porušil-li opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona,
která se vztahuje k činnosti držitele akreditace.
znění účinné od 20. února 2016, nové § 87b a 8cí:
§ 87b
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(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení
motorových vozidel (dále jen „psychická způsobilost“).
(2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží
psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než
30 dní.
(3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog
posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná
osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení
motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.
Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo
místa studia posuzované osoby.
(4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které
eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované
osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení
a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích
dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání
kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy
o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho
provedení.
(5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku
o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 87c
(1) Je-li posuzovaná osoba podle vydaného posudku o výsledku dopravně psychologického
vyšetření psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky
nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, nebere se zřetel na dopravně psychologické
vyšetření provedené před uplynutím 3 měsíců ode dne jeho vydání, s výjimkou přezkumu
vydaného posudku.
(2) Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěry posudku o výsledku dopravně psychologického
vyšetření, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání podat návrh na jeho přezkoumání
ministerstvu. Ministerstvo určí do 15 pracovních dnů od doručení návrhu na přezkoumání
vydaného posudku komisi složenou ze 3 akreditovaných psychologů, která provedené
dopravně psychologické vyšetření přezkoumá a jeho výsledky potvrdí nebo vydá nový
posudek. Členem komise nesmí být psycholog, který vydal přezkoumávaný posudek.
(3) Psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal, předloží na výzvu ministerstva komisi
veškeré údaje, doklady a záznamy o provedeném dopravně psychologickém vyšetření do 5
pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Komise provedené dopravně psychologické
vyšetření přezkoumá do 10 pracovních dnů ode dne předání podkladů. Nelze-li na základě
předaných podkladů zhodnotit psychickou způsobilost posuzované osoby, provede komise
v nezbytném rozsahu nové dopravně psychologické vyšetření.
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(4) Nebyla-li splněna povinnost předat podklady podle odstavce 3, provede komise v rámci
přezkumu do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro předání podkladů nové dopravně
psychologické vyšetření.
(5) Náklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí
posuzovaná osoba. Náklady na dopravně psychologické vyšetření podle odstavce 4 hradí
psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal.

§ 102
Pro vrácení řidičského oprávnění musí žadatel nově prokázat psychickou způsobilost
znění účinné do 19. února 2016:
(6) Žadatel musí prokázat zdravotní způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského oprávnění,
které pozbyl v důsledku
a) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel,
b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.
znění účinné od 20. února 2016, úprava ustanovení:
(6) Žadatel musí prokázat psychickou způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského oprávnění,
které pozbyl v důsledku
a) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel,
b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.

§ 118a
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Za stanovených okolností může policista řidiči zabránit v další jízdě. Nová úprava ruší
v odstavci 1 písmeno i)
znění účinné od 20. února 2016, zrušené ustanovení:
i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil
kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

§ 119
Registr řidičů nově obsahuje
znění účinné od 20. února 2016, nové ustanovení:
t) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.

§ 124
Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu může policista nově také
znění účinné od 20. února 2016, změna a nová ustanovení:
j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci,
postupem dle § 45 odst. 4, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,
k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního
předpisu,37)
l) vybírat kauce podle § 124a,
m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b,
n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla podle § 124c.

Nové § 124a, 124b a 124c obsahují náležitosti k vybírání kaucí, vrácení, započtení a
propadnutí kauce a zajištění vozidla
§ 124a
Vybírání kauce
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(1) Policista je při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 3 500 Kč do 50 000 Kč od řidiče, který je podezřelý ze
spáchání přestupku podle tohoto zákona, je-li důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení
o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými
náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.
(2) Výše kauce nesmí překročit nejvyšší výměru pokuty, kterou lze za daný přestupek uložit.
(3) Při výběru kauce policista poučí řidiče o účelu vybrání kauce a podmínkách jejího vrácení
a vystaví ve 3 vyhotoveních písemné potvrzení o vybrání kauce, ve kterém musí být uveden
důvod vybrání kauce, její výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.
(4) Policista ponechá 1 vyhotovení potvrzení o vybrání kauce pro evidenční účely policie,
1 vyhotovení předá řidiči a 1 vyhotovení předá spolu s kaucí nejpozději následující pracovní
den správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.
(5) Kauci nelze vybrat od osoby
a) požívající imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva,
b) jejíž jednání mající znaky přestupku se neprojednává podle zákona o přestupcích,
c) podezřelé ze spáchání přestupku, nedosahuje-li nejvyšší výměra pokuty za tento přestupek
alespoň 5 000 Kč.
§ 124b
Vrácení, započtení a propadnutí kauce
(1) Kauce se vrátí v plné výši, nebyl-li řidič v řízení o přestupku shledán vinným z jeho
spáchání.
(2) Je-li v řízení o přestupku uložena řidiči pokuta a povinnost k úhradě nákladů řízení,
rozhodne správní orgán o započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů
řízení. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta a náklady řízení, vrátí se řidiči část kauce
zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení.
(3) Kauce propadne, jestliže nelze
a) řízení ukončit rozhodnutím ve věci proto, že podezřelý z přestupku je nedosažitelný nebo
nečinný, nebo
b) rozhodnutí ve věci, kterým byl řidič shledán vinným, nelze doručit z důvodů uvedených
v písmeni a).
(4) Vrací-li se kauce nebo její část, vyzve správní orgán bez zbytečného odkladu řidiče
k vyzvednutí kauce nebo její části nebo ke sdělení potřebných údajů o bankovním účtu, na
který lze kauci nebo její část vrátit. Výzva se doručuje do vlastních rukou. Kauce nebo její
část propadá, nevyzvedne-li si ji řidič do 1 roku ode dne doručení výzvy nebo nesdělí-li v této
lhůtě potřebné údaje o bankovním účtu. Nepodaří-li se výzvu doručit, kauce nebo její část
propadá, nevyzvedne-li si ji řidič do 2 let ode dne odeslání výzvy nebo nesdělí-li v této lhůtě
potřebné údaje o bankovním účtu.
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(5) Propadlá kauce je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který
je příslušný k vedení řízení o přestupku.
§ 124c
Zajištění vozidla
(1) Je-li policista oprávněn vybrat kauci a řidič kauci na výzvu nesloží, přikáže policista řidiči
jízdu na nejbližší místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích vhodné k odstavení vozidla a
a) zajistí vozidlo použitím technického prostředku nebo jeho odtažením, nebo
b) zakáže pokračovat v jízdě a zajistí řidiči osvědčení o registraci vozidla.
(2) Při postupu podle odstavce 1 poučí policista řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo
vrácení osvědčení o registraci vozidla a vystaví ve 3 vyhotoveních potvrzení o zajištění
vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla. V potvrzení uvede důvod zajištění, důvod uložení
kauce a její výši a správní orgán příslušný k vedení řízení o přestupku. Pro nakládání
s potvrzením a se zajištěným osvědčením o registraci vozidla se § 124a odst. 4 použije
obdobně.
(3) V případě zajištění vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla lze kauci složit u policie
nebo u správního orgánu příslušného k vedení řízení o přestupku. Orgán, který kauci vybral,
o tom vydá řidiči písemné potvrzení; na obsah potvrzení se § 124a odst. 3 použije obdobně.
Policie předá složenou kauci nejpozději následující pracovní den správnímu orgánu, který je
příslušný k vedení řízení o přestupku.
(4) Správní orgán příslušný k vedení řízení o přestupku nebo policie, nepředala-li je
správnímu orgánu příslušnému k vedení řízení o přestupku, řidiči neprodleně vrátí zajištěné
osvědčení o registraci vozidla a policie neprodleně uvolní zajištěné vozidlo řidiči nebo jeho
provozovateli, jestliže
a) byla složena kauce,
b) řidič nebyl v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání,
c) byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené v řízení o přestupku, nebo
d) zanikla odpovědnost za přestupek.
(5) Zajištění a vrácení osvědčení o registraci vozidla oznámí neprodleně orgán, který tento
úkon provedl, správnímu úřadu příslušnému k vedení registru vozidel.
Dosavadní § 125a Vybírání kaucí je s účinností k 20. únoru 2016 zrušen.

znění účinné od 20. února 2016, změna a nová ustanovení:
Správní delikty
§ 125c
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Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
a) řídí vozidlo
1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní poznávací
značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která
nebyla vozidlu přidělena,
2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že
je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,
3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným
způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
nebo
4. jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo,
b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky,
c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
e) řídí motorové vozidlo a
1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,
3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního
předpisu4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo
Švýcarské konfederace,
4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti,
5. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu
vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo
k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7, nebo
6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle
exekučního řádu,
f) při řízení vozidla
1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo
jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
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2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h1 a více,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně
než 30 km.h-1,
5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo
nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích
anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k
tomu oprávněnou,
6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a
bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy
je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou
odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící
mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích zakázáno,
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,
9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo
couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo
11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně
použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,
g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,
h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,
i) při dopravní nehodě
1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,
2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,
3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo
4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se
neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po
ohlášení dopravní nehody,
j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar,
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k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost
stanovenou v hlavě II tohoto zákona.
(2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10
odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje
potřebné k určení její totožnosti.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad řidičem
motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na pozemních
komunikacích
a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku
během jízdy ve výcvikovém vozidle,
b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky,
c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho
schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při výkonu
činnosti učitele autoškoly nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření,
b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský
průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození
anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení
o registraci vozidla.
(5) Za přestupek se uloží pokuta
a) od 25000 Kč do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5,
a písm. h),
b) od 10000 Kč do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 a odstavce
3,
c) od 2500 Kč do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d) od 5000 Kč do 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 3, písm. e)
bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,
e) od 4 000 do 7 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 spáchaný
v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
f) od 2500 do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm.
g) a i), a podle odstavce 4,
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g) od 1500 Kč do 2500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. k).
(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5,
a písm. h),
b) od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e)
bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3,
c) od jednoho měsíce do šesti měsíců
1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i)
v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
2. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil
vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo
3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9.
(7) V blokovém řízení se uloží pokuta do
a) 2000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) 1000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,
c) 2500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g).
(8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat
v blokovém řízení.
(9) Od uložení sankce podle odstavců 5 až 8, s výjimkou odstavce 7 písm. a), nelze
v rozhodnutí o přestupku upustit.
(10) Od výkonu zbytku zákazu činnosti uloženého za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c)
nebo d) nelze upustit před uhrazením uložené pokuty nebo, bylo-li povoleno uhrazení pokuty
ve splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splátky splatné přede dnem podání žádosti
o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti.

znění účinné od 20. února 2016:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řidičské oprávnění pro skupinu B1, udělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
opravňuje k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1 po dobu 1 roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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2. Pro nakládání s výsledkem dopravně psychologického vyšetření, provedeného přede dnem
nabytím účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Pro nakládání s kaucí vybranou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pro nakládání
s vozidlem, jemuž bylo zabráněno v jízdě na základě § 118a odst. 1 písm. i) zákona č.
361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon
č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

znění účinné od 20. února 2016, změna v položce:
Příloha k zákonu – bodové hodnocení, položka třetí za 5 bodů
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení
vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou
oprávněnou k řízení tohoto provozu nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení
nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

5
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