
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 900) 

 

Vláda na své schůzi dne 21. září 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila 

s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda předložený návrh zákona odmítá, neboť se s cílem, kterého má být dosaženo, 

neztotožňuje a má za to, že navržená změna by měla negativní dopady na bezpečnost 

silničního provozu z toho důvodu, že cyklista pod vlivem alkoholu je nebezpečný nejen 

sám sobě, ale představuje velké nebezpečí i pro ostatní účastníky silničního provozu. 

Nadto vláda považuje předložený návrh zákona za rozporný s mezinárodními závazky. 

2. Je prokázáno, že cyklista, jehož organismus je ovlivněn alkoholem, vykazuje takové 

vlastnosti, které u něj podstatně zvyšují riziko pádu, zranění a možnosti stát se 

účastníkem dopravní nehody (jde např. o pomalejší reakce na vnější podněty, ztrátu 

pozornosti a rovnováhy, zhoršený odhad vzdálenosti atd.). Jestliže návrh zákona v § 5 

odst. 4 předpokládá, že řidič, který řídí jízdní kolo, za dalších podmínek, může mít 

zjištěný obsah alkoholu v krvi až 0,8 promile, je třeba zdůraznit vědecky ověřený 

poznatek, který se v této souvislosti uvádí, že zmíněna hladina alkoholu v krvi zvyšuje u 

cyklisty riziko zaviněné nehody dvacetinásobně. Pro srovnání, jedná se o natolik vysokou 

hodnotu, která se přibližuje stavu vylučujícímu způsobilost, jenž je ustáleně definován 

v trestněprávním smyslu pro řidiče motorových vozidel, kdy podle poznatků lékařské 

vědy není žádný, tj. ani nadprůměrně disponovaný řidič motorového vozidla, schopen 

bezpečně řídit motorové vozidlo, dosáhne-li hladina alkoholu v jeho krvi nejméně 1,00 

g/kg (1 promile). Nelze se tedy ztotožnit s názorem předkladatele, že v případě hladiny 

alkoholu ve výši 0,8 promile je zachována schopnost řídit jízdní kolo. 

3.  Problematické je i pevné stanovení povolené hladiny alkoholu, neboť na každého 

člověka působí alkohol různým způsobem a zejména příležitostní uživatelé alkoholu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSADZJVJ6G)



 

 

2 

(kteří by podle důvodové zprávy předně měli těžit z navržené změny, zejména 

na vinařských cyklostezkách) mohou být i při mnohem nižší hladině ovlivněni alkoholem 

natolik, že nejsou schopni běžných úkonů. Vedle toho by bylo pro samotné cyklisty 

zřejmě obtížné odhadnout, po jakém množství zkonzumovaných alkoholických nápojů 

dosáhnou limitní hladiny alkoholu. 

4. Souhlasit nelze ani s vymezením situací, ve kterých návrh předpokládá možnost řízení 

pod vlivem alkoholu. Jedná se o omezení na situace, kdy řidič jede pouze 

na jednomístném kole a nepřepravuje děti na sedadle pro přepravu dítěte, v přívěsném 

vozíku ani na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu. Návrh však nepamatuje 

na případy, kdy cyklista vystupuje v pozici doprovodu dítěte jedoucího na jízdním kole. 

Podle § 58 odst. 2 zákona o silničním provozu smí dítě mladší 10 let jet na jízdním kole 

na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem 

osoby starší 15 let. Podle předloženého návrhu by tedy i řidič dohlížející na dítě mladší 

10 jedoucí na jízdním kole mohl být pod vlivem alkoholu. Podle názoru vlády by se 

jednalo o velmi nebezpečnou situaci, neboť vzhledem k velmi sníženým reakčním 

schopnostem v důsledku požití alkoholu by řidič ohrožoval nejen sebe, ale zejména 

doprovázené malé dítě. 

5. Vláda se nemůže ztotožnit ani s odůvodněním výběru pozemních komunikací, na kterých 

má být podle návrhu umožněno řízení pod vlivem alkoholu, a to z důvodu, že se jedná 

o pozemní komunikace, na kterých je slabší provoz. Místní komunikace (popřípadě 

i účelové pozemní komunikace) tvoří dopravní síť v rámci obce a je na nich často velmi 

hustý provoz. Silnice III. třídy nemají sice takový dopravní význam jako silnice I. a II. 

třídy, ale platí na nich stejná pravidla silničního provozu (stejná nejvyšší dovolená 

rychlost a podobně), přičemž vzhledem k jejich parametrům a stavu na nich bývají 

cyklisté a motorová vozidla v mnohem větším kontaktu a riziko kolize je na nich leckdy 

větší než na širších a lépe udržovaných silnicích vyšší třídy. 

6. Není také zcela na místě tvrzení, že řidiči jízdních kol představují mnohem menší riziko, 

či dokonce představa, že důsledky případné dopravní nehody dopadnou pouze na onoho 

cyklistu. Jde nejen o následky střetu cyklisty a chodce (např. dítěte), ale i o následky 

dopravní nehody motorizovaného účastníka silničního provozu, který ve snaze vyhnout 

se střetu s cyklistou, vyjede ze svého jízdního pruhu nebo pozemní komunikace apod. 

Pokud je argumentováno cyklostezkami ve vinařských regionech, je třeba připomenout, 

že v řadě případů vedou po pozemní komunikaci, aniž by byly od ní odděleny. Také je 

třeba zdůraznit, že na mnohých, zvláště městských, cyklostezkách se nepohybuje 
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cyklista osamocen, ale ve společnosti chodců, rodičů s kočárky nebo malými dětmi nebo 

in-line bruslařů. 

7. Návrh zákona by rovněž vedl k rozrušení současného konceptu návaznosti, 

resp. odstupňovanosti trestněprávní odpovědnosti na správněprávní odpovědnost 

v dopravě. Nešlo by ani o přestupek v případě řízení jízdního kola pod vlivem alkoholu, 

s obsahem nepřevyšujícím 0,8 promile alkoholu v krvi, avšak při zjištění jenom nepatrně 

vyššího obsahu alkoholu, zakládajícím hranici 1 promile alkoholu v krvi, by se pak mohlo 

za splnění dalších podmínek jednat dokonce o trestný čin, např. o ohrožení pod vlivem 

návykové látky podle § 274 trestního zákoníku nebo ublížení na zdraví podle § 146 

trestního zákoníku. 

8. Vláda nesouhlasí ani s navrhovaným výrazným snížením sazby pokuty za porušení 

zákazu jízdy pod vlivem alkoholu v případě cyklistů, neboť naprosto neodpovídá 

společenskému zájmu, který je touto sankcí chráněn. Horní hranice pokuty, kterou lze 

pachateli takového přestupku uložit, se dostává na úroveň pouhé symbolické částky, 

která je čtyřicetkrát nižší, než ji zakotvuje stávající právní úprava (může dosahovat 

až 20 000 Kč), a je i pětkrát nižší než její současná dolní hranice (2 500 Kč). Taková 

pokuta by neměla preventivní ani represivní funkci a byla by tedy absolutně neúčinná. 

Navržená sazba pokuty je v naprostém nepoměru k sazbám pokut za ostatní přestupky 

podle zákona o silničním provozu a neodpovídá typové společenské nebezpečnosti, 

resp. škodlivosti, srovnatelných deliktů. Taktéž neposkytuje dostatečný prostor 

pro správní uvážení v rámci ukládání výměry pokuty s ohledem na konkrétně zjištěné 

okolnosti spáchaného skutku, resp. činu, osobnost pachatele, jeho poměry apod. 

Zvolená formulace by navíc – v kombinaci se zněním § 125c odst. 1 písm. b) zákona o 

silničním provozu – dopadala též na případy řízení jízdního kola pod vlivem jiné 

návykové látky než alkoholu, zde dokonce bez jakéhokoli korektivu množství, 

což se příčí i samotnému účelu předkládaného návrhu, který prosazuje toleranci 

k alkoholu, nikoli též k jiným návykovým látkám. 

9. Vláda také upozorňuje, že předložený návrh zákona není v souladu s mezinárodními 

závazky. Česká republika se totiž zavázala, že učiní kroky ke snížení počtu usmrcených 

a těžce zraněných osob v silničním provozu do roku 2020 na úroveň průměru zemí 

Evropské unie, tj. v podmínkách České republiky by se jednalo o snížení o 60 % 

usmrcených osob a o 40 % těžce zraněných osob oproti roku 2009. Právě u cyklistů, 

jako účastníků silničního provozu, není tento požadavek naplněn ani v jedné 

ze sledovaných kategorií. 
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10. Názor vlády, že alkohol na silnice nepatří, lze podpořit i statistickými údaji: V roce 2015 

se na českých pozemních komunikacích stalo 4226 dopravních nehod cyklistů, při nichž 

bylo 68 cyklistů usmrceno a 394 těžce a 3138 lehce zraněno. Alarmující je přitom počet 

cyklistů, kteří zavinili nehodu pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. V roce 

2015 totiž cyklisté z celkového počtu jimi zaviněných nehod zavinili pod vlivem alkoholu 

29,4 %, což představuje vůbec největší podíl nehod, které byly zaviněny pod vlivem 

alkoholu. 
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