
ZÁKON 
ze dne            2016, 

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 
 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., 
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona  
č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona  
č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 
Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona  
č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013, zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona 
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., 
zákona č. 48/2016 Sb. a zákona 250/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 5 odst. 2 se slova „Řidič nesmí“ nahrazují slovy „Není-li stanoveno jinak, řidič nesmí“. 
 
2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) Řidič, který řídí jednomístné jízdní kolo a jede na stezce pro cyklisty, účelové nebo 
místní komunikaci anebo na silnici III. třídy, může před jízdou nebo během jízdy požít 
alkoholické nápoje za podmínek, že zjištěný obsah alkoholu u řidiče nebude vyšší než 0,8 
promile a zároveň nepřepravuje děti na sedadle pro přepravu dítěte, v přívěsném vozíku, ani 
na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu.“. 
 
3. V § 125c odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova 

„jde-li však o řidiče, který řídí jednomístné kolo, lze uložit pokutu nejvýše do 500 Kč,“. 
 
 

Čl. II 
 

Účinnost 
 

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