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Návrhy prováděcích předpisů 
(podklad k 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, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: 

 

1. K § 6b odst. 6 

 

Vážné a nebezpečné závady, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují 

ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení na 

životní prostředí: 

- absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému 

- poškození brzdového systému vylučující jeho použití jako např. vyřazení jeho části 

z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení  

- absence čelního skla či jeho poškození na více než 50 % plochy 

- zjevné, trvající a zásadní úniky provozních kapalin 

- koroze a praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu/karoserie 

- opotřebení a poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy (kord, patky) 

- závady deformací rámu/karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace 

základních prvků rámu 

- mechanická deformace náprav včetně uložení mající vliv na pevnost  

- zjevná deformace uložení motoru (utržené úchyty, posunutí celého motoru) 

- deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla  

- deformace hlavních části systému řízení (převodka, posilovač, spojovací tyče, hřídel 

volantu) 

- zjevné deformace nebo praskliny kol 

 

Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla bude obsahovat náležitosti vymezené 

v § 6b odst. 2. 

 

2. K § 79 odst. 9 

Nově doplňované kategorie osob oprávněných zastavovat vozidla budou doplněny do § 32 

vyhlášky č. 30/2001 Sb., a to s využitím stávající úpravy označení doposud oprávněných 

osob. 
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3. K § 87b odst. 5: 

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření: 

- intelektové schopnosti 

- výkonnostní dispozice (pozornost při zátěži, psychomotorika, senzomotorická reaktivita a 

koordinace, periferní vnímání, rozhodovací procesy, paměť) 

- analfabetismus 

- struktura osobnosti (orientace, sebehodnocení, ovládání agresivity, emocionální labilita, 

ovlivnitelnost, nezralost) 

- psychopatické symptomy ((sebeovládání, schopnost odhadnout a posoudit riziko) 

- motivace a volní vlastnosti 

- anamnéza minulého chování řidiče (způsobené nehody, důvody odebrání řidičského 

oprávnění atp.) 

- vyšetření se provádí vždy za osobní přítomnosti vyšetřované osoby 
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