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Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie47) a upravuje 

a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích1), 

b) pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy, 

e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie“) 

ve věcech provozu na pozemních komunikacích. 

____________________  

 

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

47) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s 

hmotností do 3,5 tuny. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění 

směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských 

průkazech. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění 

přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o 

výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro 

nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice 

Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. 

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. 

 

§ 2 

 

Vymezení základních pojmů 

 

 Pro účely tohoto zákona 

a) účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní 

provozu na pozemních komunikacích, 

b) provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v 

registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu38b) nebo obdobné evidenci 
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jiného státu, 

c) průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, 

který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; 

průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa, 

d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo 

nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, 

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, 

f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, 

g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, 

h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo 

zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, 

i) jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho 

nebo více přípojných vozidel2), 

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 , 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, 

k) vozidlo hromadné dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj, 

l) nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na 

pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí, 

m) nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na 

pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo, 

n) stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení, 

o) zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému 

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo 

složení nákladu, 

p) zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, 

q) dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich 

nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo 

rychlost jízdy, 

r) dálnice je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Dálnice", 

s) silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Silnice 

pro motorová vozidla", 

t) jízdní pruh je část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v 

jednom jízdním proudu za sebou, 

u) připojovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu 

průběžného pruhu, 

v) krajnice je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního 

pruhu a hranou koruny pozemní komunikace1), skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné 

části, 
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w) křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku 

se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na 

jinou pozemní komunikaci, 

x) hranice křižovatky je místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou "Příčná čára 

souvislá", "Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!" nebo "Příčná čára 

souvislá s nápisem STOP"; kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice 

k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky, 

y) křižovatka s řízeným provozem je křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně 

i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen 

"policista"), příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen "vojenský policista") nebo 

usměrňován strážníkem obecní policie, 

z) průběžný pruh je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou 

nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů, 

aa) tramvajový pás je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají, 

bb) železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, 

popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní 

značkou, 

cc) obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen 

příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují, 

dd) přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, 

vyznačené příslušnou dopravní značkou, 

ee) překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost 

nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné 

předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní 

komunikace, 

ff) snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích 

dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní 

komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu, 

gg) doklad totožnosti je doklad, kterým občan České republiky nebo cizinec prokazuje svoji 

totožnost podle zvláštního právního předpisu3), 

hh) obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na 

území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý 

pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba 

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí 

zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a 

popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo 

závislé práce na území České republiky, nebo 

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, 

vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li 

výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou, 

ii) zádržný bezpečnostní systém je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu2) a 

určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob; zádržným bezpečnostním systémem je 

bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém (dále jen "dětská autosedačka"), 

jj) dětská autosedačka je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu2) určené k 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VSFTJ4W)



4 
 

zajištění bezpečnosti přepravovaných dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a 

tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, 

kk) celostátní dopravní informační systém je systém obsahující aktuální informace o situaci v 

provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích, 

ll) přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes 

pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou, 

mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé 

vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění 

neumožňuje bezpečné zařazení. 

 

HLAVA II 

 

PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

DÍL 1  

 

Účastníci provozu na pozemních komunikacích 

 

§ 3 

 

Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích 

 

 (1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k 

věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost 

tohoto provozu. To neplatí, pokud osoba sama nebo jiná osoba učinila taková opatření, aby k 

ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedošlo. 

 (2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a 

duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení 

vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích. 

 (3) Řídit motorové vozidlo může pouze  

a) osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel 

(dále jen „skupina vozidel“) uděleného Českou republikou, státem, který je členským státem 

Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen 

„jiný členský stát“), nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána a která upravuje oblast silničního provozu44),  

b) žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly4) podrobuje výcviku 

v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla, nebo  

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly 4) připravuje k přezkoušení z odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení 4a).  

 (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 
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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,  

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. 

 (4) (6) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo 

ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích (dále jen "antiradar"). 

 

(...) 

  

§ 5 

 

Povinnosti řidiče 

  

 (1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen 

a) užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem2), 

b) věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na 

pozemních komunikacích, 

c) přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým vlastnostem zvířete, 

d) dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace6), osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo 

přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou označené podle 

prováděcího právního předpisu a na výcvikové vozidlo označené podle zvláštního právního 

předpisu4), 

e) odstranit na místě závadu, zjistí-li během jízdy, že vozidlo nebo náklad nesplňuje stanovené 
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podmínky uvedené v § 52; nemůže-li tak učinit, smí v jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí 

jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit; přitom musí učinit takové opatření, aby 

během jízdy nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nedošlo k 

poškození pozemní komunikace ani životního prostředí, 

f) podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře 

nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda 

není ovlivněn alkoholem, 

g) podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře 

nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda 

není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem46) (dále jen „jiná návyková látka“), 

h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost 

jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích 

stejným směrem, 

i) zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete8) a bezpečnou přepravu nákladu, 

j) zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby, 

k) zajistit, aby k jízdě byl přibrán potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob, 

jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 

l) mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím 

právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci 

mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a 

nemotorového vozidla. 

 (2) Řidič nesmí 

a) požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“) 

nebo užít jinou návykovou látku během jízdy, 

b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití 

jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné 

návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; v 

případě jiných návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise se řidič považuje 

za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče 

dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem, 

c) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na 

zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu, 

d) předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a 

3 nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení 

vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu, 

e) vyhazovat předměty z vozidla, 

f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce 

nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě 

potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se 

nevztahují na řidiče tramvaje, 

g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí 

ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na 

pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání., 
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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. 

 (3) Povinnost podle odstavce 1 písm. a) neplatí pro řidiče soupravy, tvořené 

záchranným vozidlem Horské služby, které splňuje podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem a je určeno především pro pohyb v jinak nepřístupném terénu (sněžný skútr, 

čtyřkolka), s přípojným podvozkem (vozidlem), určeným k odsunu zraněné osoby, nebo k 

přepravě záchranářského vybavení, pokud je užití takové soupravy k řešení mimořádných 

událostí nebo jejich prevenci i na pozemní komunikaci nezbytné. 

 

§ 6  

 

 (1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen 

a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně 

vybaveno podle zvláštního právního předpisu2),  

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které není vybaveno zádržným 

bezpečnostním systémem, 

1. dítě mladší tří let, 

2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče, 

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným 

bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška 

nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě 

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným 

rozměrům, 

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl 

uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem 

proti směru jízdy, 

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle 

podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské 

autosedačky, 

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným 

bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška 

převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem, 

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1 2), které je vybaveno zádržným bezpečnostním 

systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek 

prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 

cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem, 

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 

a M32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný 

bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem, 

h) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou 

ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu2) a chránit si za jízdy 
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zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost 

jízdy, například za deště nebo sněžení. 

 (2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) neplatí pro 

a) řidiče při couvání vozidla, 

b) řidiče, který nemůže užít bezpečnostní pás ze zdravotních důvodů, 

c) řidiče vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění 

služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při plnění úkolů obecní policie, řidiče 

vozidla jednotky požární ochrany a záchranného vozidla Horské služby při řešení 

mimořádných událostí8a) a řidiče vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby v 

případech, kdy použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla za účelem 

výkonu dalších povinností. 

 (3) Ustanovení odstavce 1 písm. c), e) a f) neplatí 

a) pro řidiče, který přepravuje osobu, jejíž zdravotní stav neumožňuje použití zádržného 

bezpečnostního systému, 

b) pro přepravu dítěte ve vozidle bezpečnostních sborů při plnění služebních povinností, ve 

vozidle obecní policie při plnění jejích povinností, ve vozidle jednotky požární ochrany při 

řešení mimořádných událostí8a) a ve vozidle poskytovatele zdravotnické záchranné služby a 

Horské služby při řešení mimořádných událostí 8a) nebo při poskytování zdravotních služeb 

přepravovanému dítěti, 

c) do 1. května 2008 pro přepravu dětí ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do 

mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce 

za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/hod. 

 (4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle 

taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na 

sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě 

dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) 

bodě 2. 

 (5) Ustanovení odstavce 1 písm. h) neplatí pro řidiče vozidla Horské služby v 

případech, kdy použití ochranné přílby by mohlo ztížit nebo znemožnit komunikaci se 

zachraňovanou osobou. 

 (6) Zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením, kromě případů, kdy 

aktuální zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých zdravotních potížích projevujících se v 

naplnění zdravotních důvodů podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a). Toto potvrzení 

musí mít řidič nebo přepravované dítě nebo osoba doprovázející přepravované dítě za jízdy u 

sebe a na požádání policisty nebo strážníka obecní policie je musí předložit ke kontrole; v 

případech, kdy se nejedná o trvalý stav, musí být platnost lékařského potvrzení časově 

omezena nejdéle na dobu 1 roku. Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a vzor 

lékařského potvrzení. 

 (7) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe 

a) řidičský průkaz, 

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2), 

c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 

zvláštního právního předpisu9),  
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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, 

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

 (8) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění udělené pro 

skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako 

rovnocenné, kterému nebyla do řidičského průkazu zaznamenána profesní způsobilost řidiče, 

je dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou 

skupinu vozidel nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s 

výjimkou vozidel stanovených zvláštním právním předpisem9a). Držitel průkazu profesní 

způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního 

právního předpisu9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny C a C+E až od 

21 let a motorové vozidlo zařazené do skupiny D a D+E až od 23 let, s výjimkou motorového 

vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu 

profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle 

zvláštního právního předpisu9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny C a 

C+E od 18 let a motorové vozidlo zařazené do skupiny D a D+E od 21 let. 

 (9) Záznam o profesní způsobilosti řidiče nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče pro 

některou ze skupin C1, C1+E, C nebo C+E platí pro všechny tyto skupiny vozidel. Záznam o 

profesní způsobilosti řidiče nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče pro některou ze skupin 

D1, D1+E, D nebo D+E platí pro všechny tyto skupiny vozidel. Věkové hranice podle 

odstavce 9 tím nejsou dotčeny. 

 (10) Povinnost podle odstavce 9 se nevztahuje na řidiče, který je občanem jiného než 

členského státu Evropské unie a nevykonává závislou práci9c) pro zaměstnavatele usazeného 

na území členského státu Evropské unie ani nepodniká na území členského státu Evropské 

unie. 

 (11) (8) Na výzvu policisty nebo vojenského policisty je řidič motorového vozidla 

povinen předložit doklady podle odstavců 8 a 9 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka 

obecní policie ve stejnokroji nebo celníka9d) ve stejnokroji je řidič motorového vozidla 

povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi9d) ve stejnokroji ke kontrole 

doklady podle odstavce 8 písm. a) a b). 

(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. 

 (12) (9) Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka9d) 

podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné 

hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy. 

 

§ 6a  

 

 (1) Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle § 6 odst. 13 § 6 

odst. 10 je řidič povinen 

a) zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty 

zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a 

b) řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu. 
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 (2) O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie 

řidiči doklad. Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná 

nebo nebezpečná závada, zašle policie kopii dokladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle 

zvláštního právního předpisu 38b). Není-li takový obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

zašle policie kopii dokladu Ministerstvu dopravy (dále jen „ministerstvo“). 

 (3) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo 

nebezpečná závada2), je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na 

provedení kontroly technického stavu. 

 (4) Způsob provádění kontroly technického stavu, způsob stanovení nákladů na 

provedení kontroly technického stavu, náležitosti dokladu o výsledku technické kontroly 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 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 

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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VSFTJ4W)



11 
 

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 odevzdánoObecní, 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. 

(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. 

 

(...) 

 

DÍL 3 

 

Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

 

ODDÍL 1 

 

Jízda vozidly 

 

(...) 

 

§ 12 

 

Jízda v jízdních pruzích 

 

 (1) Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích 
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vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních 

jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo 

odbočování. 

 (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 a motocyklu 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. 

 (3) Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru 

jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového 

vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, 

mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen "souběžná jízda"); přitom se nepovažuje za 

předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním 

pruhu. 

 (4) Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na 

vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti 

převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního 

motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě 

výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních 

pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování. 

 (5) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a 

neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení 

o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu 

řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, 

aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě 

po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v 

jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním 

pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu. 

 (6) Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v 

jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu 

jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního 

pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních 

pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce. 

 (7) Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič 

povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z 

připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném 

pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům 

jedoucím v průběžném pruhu. 

 (8) Nejsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny, rozumí se pro účely odstavců 3 a 5 

jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) 

v jízdním proudu za sebou. 
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(...) 

 

§ 14 

 

 (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. 

 (2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního 

pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit 

snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném 

jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních 

vozidel.  

 (3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu 

nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné 

předjíždění. 

 (4) Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu řízen 

světelnými signály pro tramvaje, řídí se řidič vozidla jedoucí v tomto jízdním pruhu těmito 

světelnými signály. 

 

(...) 

 

§ 18 

 

Rychlost jízdy 

 

 (1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem 

vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní 

komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je 

možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na 

vzdálenost, na kterou má rozhled. 

 (2) Řidič nesmí  

a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích, 

b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou 

jízdou a pomalým předjížděním. 

 (3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg 

a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na dálnici a silnici pro motorová 

vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí 

nejvýše 80 km.h-1. 

 (4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro 

motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1. 

 (5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní 

soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy. 

 (6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VSFTJ4W)



14 
 

nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. 

 (7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze 

nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. 

 (8) Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1. 

 (9) Ustanovení odstavců 3, 4 a 8 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. 

 

(...) 

 

§ 27 

 

 (1) Řidič nesmí zastavit a stát 

a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,  

b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,  

c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před 

nimi,  

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento 

zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní 

komunikace, 

e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,  

f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který 

začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka 

trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní 

značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor 

zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo 

"Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,  

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a 

za nimi,  

h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní 

značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce",  

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu,  

j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,  

k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky "Podélná 

čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo 

nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 

m,  

l) na mostě,  
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m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou 

"Nouzové stání"; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,  

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo 

pozemní komunikaci,  

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, 

jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní 

účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je 

parkoviště vyhrazeno,  

p) na tramvajovém pásu,  

r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní 

komunikaci,  

s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.  

 (2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi 

vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.  

 (3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy1) je mimo 

obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako 

parkoviště.  

 (4) Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou "Okruh" nebo "Změna směru 

okruhu" je zakázáno stání.  

 (5) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne 

policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.  

 (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. 

 

(...) 

 

41 

 

 (1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností 

užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové 

výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), není povinen dodržovat § 4 

písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g), § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), 

§ 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 

odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 

3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát 

potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 (2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným 

světlem modré barvy2) mohou být vybavena vozidla 

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu,13) 
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b) Vězeňské služby, 

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,12) 

d) obecní policie,5) která určí obec, 

e) hasičských záchranných sborů,  

e) používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární 

ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, 

f) důlní záchranné služby, 

g) poruchové služby plynárenských zařízení, 

h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby 

a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče, 

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních 

úkolů civilní ochrany, 

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu14), 

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu45). 

 (3) Vláda může stanovit nařízením další vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s 

výkonem zvláštních povinností mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným 

zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy. 

 (4) Řidičem vozidla s právem přednostní jízdy smí být osoba starší 21 let, která musí 

splňovat podmínky stanovené tímto zákonem. 

 (5) Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit. 

 (6) Odstavce 1 a 4 platí obdobně i pro řidiče vozidel doprovázených vpředu, a jde-li o 

více než tři vozidla, i vzadu vozidly ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů s právem 

přednostní jízdy. Doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla. 

 (7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi 

doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na 

takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a 

vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat. 

 (8) Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v 

jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích 

vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh 

široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru 

jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním 

jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v 

jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na 

střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem 

přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní 

komunikace a vozidla technické pomoci. 

 (9) Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči 

ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo. 

  

 (10) V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat 

zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá 

vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je napodobovat. 
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(…) 

 

 

ODDÍL 5 

 

Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a 

hnaní zvířat 

 

Chůze 

 

§ 53 

 

 (1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který 

nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého 

okraje vozovky.  

 (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku 

nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.  

 (3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není 

krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít 

po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném 

provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít 

chodci pouze za sebou. 

(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro 

chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce. 

 (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro 

chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen 

užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze 

při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit 

cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty. 

 (6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí 

na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí 

užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. 

 (7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní 

chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.  

 (8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním 

vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.  

 (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. 

 

(…) 

 

Jízda na jízdním kole 

 

§ 57 
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 (1) Je-li zřízen 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.  

 (2) Na vozovce pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji 

vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním 

kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.  

 (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.  

 (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. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení 

o změně směru jízdy. 

 (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. 

 (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro 

chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista 

povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista 

užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a 

cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.  

 (7) Jízdní 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 3, 5 a 6 a světelnými 

signály podle § 73.  

(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 k náhlé změně směru nebo rychlosti 

jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.  

 

(...) 

 

§ 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 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 
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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. 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 

ohrozit chodce nebo cyklisty. Při přejíždění vozovky na osobním přepravníku se 

povinnosti řidiče podle § 5 odst. 2 písm. f) až h) použijí obdobně. 

 

ODDÍL 4 

 

Zastavování vozidel 

 

§ 79 

 

 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn 

a) policista ve stejnokroji,  

b) vojenský policista ve stejnokroji,  

c) strážník obecní policie ve stejnokroji  

1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na 

přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,  

2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku 

týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,  

d) zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu,  

e) účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti podle § 47,  

f) dopravce podle § 49 odst. 4,  

g) vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které 

dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při 

přecházení vozovky,  

h) průvodce vedených nebo hnaných zvířat podle § 60 odst. 6,  

i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a 

výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu,  

j) osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného 

přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále 
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jen "pověřená osoba"); pověřená osoba je povinna při výkonu činnosti být označena podle 

prováděcího právního předpisu,  

k) celník9b) ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními 

právními předpisy12a),  

l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního 

právního předpisu45)., 

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. 

 (2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby uvedené v 

odstavci 1 dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za 

snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího 

vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím 

terčem. Policista, vojenský policista, celník nebo strážník obecní policie může z jedoucího 

vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního 

předpisu13) ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.  

 (3) Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti 

provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby 

nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

 (4) Pověřenou osobou může být pouze osoba starší 18 let, která je k činnosti podle 

odstavce 1 písm. j) dostatečně způsobilá.  

 (5) Pověřená osoba musí mít při činnosti podle odstavce 1 písm. j) u sebe pověření 

vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Pověření musí být časově omezeno, 

nejdéle na dobu jednoho roku. Na požádání je pověřená osoba povinna prokázat se policistovi 

platným pověřením.  

 (6) Pověřená osoba může zastavovat vozidla pouze na přechodu pro chodce; kde 

přechod pro chodce není nebo je neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na 

vozovce.  

 (7) Pověřená osoba nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným 

provozem, a to ani na přechodu pro chodce. 

 (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.  

 (8) (9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob označení osob podle odstavce 1 písm. 

i) a j) i), j), m) a n) a vzor pověření podle odstavce 1 písm. j).  

 

(...) 

 

§ 81 

 

Rovnocennost řidičských oprávnění 
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 (1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu  

a) A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1,  

b) A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,  

c) B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1,  

d) c) B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou 

převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,  

e) d) C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1,  

f) e) D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1,  

g) f) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E,  

h) g) D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E,  

i) h) C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E, 

j) i) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel 

řidičské oprávnění pro skupinu D.  

 (2) Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T 

opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.  

 (3) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 

let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.  

 (4) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových 

vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Řidičské 

oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu 

motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem 

spalovacího motoru do 125 cm3.  

 

(...) 

 

§ 83 

 

Věk 

 

 (1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 

a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM,  

b) 16 let, jedná-li se o skupinu A1,  

c) 17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T,  

d) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E,  

e) 21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E,  

f) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E.  

 (2) Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla  

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo  

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro 

skupinu A2.  
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 (3) Osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) lze řidičské oprávnění k řízení 

motorových vozidel udělit jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce. 

 (4) Řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A lze udělit rovněž osobě, která 

nedosáhla věku stanoveného pro příslušnou skupinu vozidel stanoveného v odstavci 1 nebo 2, 

pokud je tato osoba držitelem výjimky z věku; výjimku z věku udělí ministerstvo osobě, která 

je držitelem licence motoristického sportovce, na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejího 

zákonného zástupce. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku uvedeného pro 

příslušnou skupinu vozidel v odstavci 1 nebo 2 pouze k řízení v rámci sportovní soutěže. 

 (5) Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 

let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní 

úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) 

pouze k řízení vozidel  

a) Ministerstva vnitra používaných policií,  

b) Vězeňské služby České republiky,  

c) ozbrojených sil České republiky,  

d) obecní policie,  

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,  

f) celních orgánů,  

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.  

 (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 g) jeho držitele k 

řízení  

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu9b),  

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče 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 osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo 

D+E uděleno ve věku 23 let.  

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. 

  

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 

 

§ 84 

 

 (1) Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní 

schopnost k řízení motorových vozidel (dále jen "zdravotní způsobilost").  

 (2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen 

"posudek") vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo 

držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných 

vyšetření.  
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 (3) Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla není ten, kdo má poruchy 

chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku 

o zdravotní způsobilosti.  

 (4) Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař 

pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen "registrující 

poskytovatel"),  

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,  

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, 

jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele 

pracovnělékařských služeb.  

 (5) Lékař registrujícího poskytovatele je povinen předat lékaři poskytovatele 

pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání výpis ze zdravotnické dokumentace obsahující 

údaje podstatné pro zjištění zdravotní způsobilosti.  

 (6) U osoby, která nemá registrujícího poskytovatele, musí posuzující lékař vyloučit 

nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení 

motorových vozidel.  

 (7) Prováděcí právní předpis upraví podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah lékařské 

prohlídky a odborného vyšetření, obsah prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele 

řidičského oprávnění, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní 

způsobilost k řízení motorových vozidel.  

 

(...) 

 

§ 87a 

 

Dopravně psychologické vyšetření 

 

 (1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat  

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní 

automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o 

největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z 

nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného 

vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,  

b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo 

zařazené do některé z těchto skupin vozidel.  

 (2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v 

odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a 

dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a 

nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.  

 (3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o 

vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku  

 

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,  
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b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových 

vozidel,  

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo  

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního 

stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.  

 (4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo 

udělilo akreditaci.  

 (5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na 

žádost fyzické osobě, která  

a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,  

b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného 

studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,  

c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a  

d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického 

vyšetření.  

 (6) Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem 

k posudku o zdravotní způsobilosti. 

 (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. 

 (7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u 

osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou 

v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně 

psychologické vyšetření tyto osoby. 

 (8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, 

který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále 

řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, 

zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.  

 (9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření 

stanoví prováděcí právní předpis.  

 

§ 87b 

 

 (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 
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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.  

(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. 

 

(...) 

 

§ 90 
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Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel 

 

 (1) Řidičské oprávnění může být uděleno pouze osobě, která získala odbornou 

způsobilost k řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu4) (dále jen 

"odborná způsobilost"). 

  (2) Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy4) s 

motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem 

převodovky. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém 

není pedál spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské oprávnění pro 

skupinu A1, A2 nebo A, ruční páka spojky. Omezení řidičského oprávnění se neprovede, jde-

li o řidičské oprávnění 

a) pro skupinu AM, nebo 

b) pro skupinu C, C+E, D nebo D+E, je-li žadatel již držitelem řidičského oprávnění 

uděleného pro řízení vozidel zařazených alespoň do jedné ze skupin B, B+E, C, C+E, C1, 

C1+E, D, D+E, D1 nebo D1+E, které není omezeno pouze na řízení vozidel vybavených 

automatickou převodovkou. 

 (3) Při řízení drážních vozidel,11) která jsou používána v provozu na pozemních 

komunikacích, musí být řidič tohoto vozidla držitelem oprávnění k řízení drážního vozidla 

podle zvláštního právního předpisu.11) Řidič trolejbusu musí být držitelem řidičského 

oprávnění skupiny D. 

 

(…) 

 

§ 92 

 

Udělení a rozšíření řidičského oprávnění 

 

 (1) Řidičské oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností.  

 (2) Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí 

mít písemnou formu.  

 (3) V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno  

a) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), a příjmení žadatele o řidičské oprávnění, 

b) adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky, nebo 

místo studia,  

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění, pokud mu bylo 

přiděleno,  

d) skupina vozidel, pro kterou žadatel žádá o udělení řidičského oprávnění, a zda žádá o 

udělení výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6,  

e) předchozí obvyklá bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83, pokud se nacházela 

mimo území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo území České republiky, 

pokud žadatel v České republice pouze studuje.  

 (4) K žádosti musí být přiložen  

a) platný doklad totožnosti žadatele,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VSFTJ4W)



27 
 

b) posudek o zdravotní způsobilosti,  

c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné 

skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,  

d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý 

pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu 

podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména  

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,  

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,  

3. nájemní smlouva k nemovitosti,  

4. potvrzení o zaměstnání,  

5. výpis z živnostenského rejstříku,  

e) čestné prohlášení žadatele, že  

1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a  

2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení 

motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, 

nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné 

udělení řidičského oprávnění,  

f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena,  

g) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91,  

h) jedna fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských 

průkazech (dále jen „fotografie“).  

 (5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně 

ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad 

totožnosti vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o 

pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost 

u příslušného úřadu státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště.  

 (6) Podle ustanovení odstavců 1 až 5 se postupuje i v případě rozšíření řidičského 

oprávnění pro další skupinu vozidel.  

 (7) Splňuje-li žadatel o řidičské oprávnění nebo o rozšíření řidičského oprávnění 

všechny podmínky podle § 82 odst. 1, má právní nárok na udělení řidičského oprávnění nebo 

na jeho rozšíření.  

 (8) Vzor žádosti o řidičské oprávnění stanoví prováděcí právní předpis.  

 

(...) 

 

§ 102 

 

 (1) Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 

motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu 

nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle 

zvláštních právních předpisů31b), po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby 

podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené 

omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo po rozhodnutí o upuštění 
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od tohoto přiměřeného omezení, nebo po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve 

zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného 

zastavení trestního stíhání, nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení, 

rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a. 

 (2) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba uvedená v odstavci 1 u 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a 

musí v ní být uvedeno: 

a) jméno a příjmení žadatele, 

b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia, 

c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno, 

d) datum ukončení výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 

motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o 

podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu, datum ukončení 

výkonu trestu, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení 

motorových vozidel, datum nabytí právní moci rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného 

omezení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného 

upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající 

ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době 

došlo k osvědčení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve 

zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného 

zastavení trestního stíhání nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k 

osvědčení, 

e) skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění. 

 (3) K žádosti podle odstavce 2 musí být přiložen 

a) platný doklad totožnosti žadatele, 

b) rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli 

uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, trest, v jehož 

rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových 

vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo 

přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená 

kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném 

upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu nebo od přiměřeného omezení 

spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o osvědčení nebo 

neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo 

podmíněného zastavení trestního stíhání, a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno, 

rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení 

trestního stíhání, 

c) v případě žádosti podle odstavce 5 doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 

než 60 dní. 

 (4) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně 

ověří podle dokladu totožnosti údaje žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli. 

 (5) Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu 

nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, trestu, v jehož 
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rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových 

vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo 

přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o 

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního 

stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, 

uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost. 

 (6) Žadatel musí prokázat zdravotní 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 

 

Zabránění v jízdě 

 

 (1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit 

mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "technický 

prostředek") nebo odtažením vozidla, jestliže řidič  

a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení 

nebo těžké újmě na zdraví,  

b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl 

povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),  

c) je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,  

 d) je podezřelý, že řídil motorové vozidlo 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 byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,  

e) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního 

předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,  

f) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního 

právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,  

g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu 

vozidel,  

h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem30) 

uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.  

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.  
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 (2) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo 

odtažením vozidla, jestliže  

a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,  

b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným 

způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,  

c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou 

hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou 

hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního 

předpisu1), překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem,  

d) je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s § 47a.  

 (3) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích zabránit v jízdě vozidlu autoškoly použitím technického prostředku k zabránění 

odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla, jestliže učitel autoškoly  

a) požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy nebo bezprostředně 

před jízdou anebo v takové době před zahájením jízdy, že by v době jízdy ještě mohl být pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,  

b) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. a) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního 

právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,  

c) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. b) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního 

právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou.  

 (4) Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 

přivolat policii a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie.  

 (5) Policista zajistí zabránění v jízdě vozidla na náklady řidiče nebo provozovatele 

vozidla.  

 (6) Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě 

vozidla. Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem 

pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič. Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. d), 

policie uvolní vozidlo teprve v okamžiku, kdy odpadne nebezpečí jeho dalšího užití v rozporu 

s § 47a, nejpozději však po uplynutí 48 hodin od zabránění v jízdě.  

 (7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nelze použít, pokud by vozidlo tvořilo 

překážku provozu na pozemních komunikacích.  

 (8) Při nesprávném postupu policisty může poškozený postupovat podle zákona č. 

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád).  

 

(...) 

 

§ 119 

 

 (1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním 

systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je 

informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona34a). Obecní úřad obce s 

rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených 
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nebo vadných paměťových karet řidiče 32b). 

  

 (2) Registr řidičů obsahuje 

  

a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu, 

  

b) evidenci vydaných řidičských průkazů, 

  

c) evidenci skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění, 

  

d) evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů, 

  

e) evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem 

nebo řidičský průkaz členského státu, 

  

f) evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů, 

  

g) evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, 

  

h) záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu 

bodů, 

  

i) údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a jejich navrácení, 

  

j) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených 

soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky, o 

přiměřených omezeních spočívajících ve zdržení se řízení motorových vozidel uložených v 

trestním řízení a údaje o zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 

nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet se řízení 

motorových vozidel během této zkušební doby, 

  

k) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů a 

mezinárodních řidičských průkazů, 

  

l) evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů a 

vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo 

zničení řidičského průkazu, 

  

m) evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné, 

  

n) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění, 

  

o) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu 

jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je 

držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem, 

mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, 

  

p) evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního 
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předpisu4), 

  

q) evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního 

předpisu4), 

  

r) záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů, 

  

s) údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění doručeném 

správci registru řidičů., 

 

t) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních. 

 

(...) 

 

§ 123 

 

Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod 

 

 (1) Evidenci dopravních nehod vede policie. 

  

 (2) Evidence dopravních nehod obsahuje 

a) údaje o účastnících dopravní nehody, 

  

b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě, 

  

c) údaje o místu a době dopravní nehody, 

  

d) údaje o příčinách dopravní nehody. 

  

 (3) Centrální evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo vnitra. Policie předává 

aktualizované podklady do centrální evidence dopravních nehod. 

  

 (4) (3) Pro výdej údajů z evidence dopravních nehod platí obdobně ustanovení § 121. 

  

 (5) (4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení záznamů v evidenci 

dopravních nehod, podrobnosti a podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních 

nehod a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod. 

 

(...) 

 

§ 123d 

 

Vrácení řidičského oprávnění 

 

 (1) Řidič, který podle § 123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o 

vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského 

oprávnění podle § 123c odst. 3. 

 (2) Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do 

bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo 

sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn 
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požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo sankce zákazu 

činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než doba podle odstavce 1. 

 (3) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je 

prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního 

právního předpisu4) a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně 

psychologického vyšetření prokázání zdravotní a psychické způsobilosti. Pro vrácení 

řidičského oprávnění platí přiměřeně § 101. 

 (4) Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; 

obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského oprávnění zaznamená v 

registru řidičů odečtení všech 12 bodů. 

 

(…) 

 

§ 123f 

 

 (1) Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat 

proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému k provádění záznamu. 

 (2) Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději 

do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o 

dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o 

provedené opravě záznamu řidiče. 

 (3) Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče 

neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí. 

 (4) Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo 

celkového počtu 12 bodů Podá-li řidič po dosažení celkového počtu 12 bodů námitky 

proti provedenému záznamu bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode 

dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v 

němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci. 

 

§ 124 

 

Působnost 

 

(...) 

 

(8) Ministerstvo vnitra 

a) vede centrální evidenci dopravních nehod, 

b) spolupracuje s ministerstvem při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

(8) Ministerstvo vnitra spolupracuje s ministerstvem při provádění prevence v 

oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

 (9) Policie vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích tím, že 

a) kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních 
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komunikacích a podílí se na jeho řízení, 

b) objasňuje dopravní nehody, 

c) vede evidenci dopravních nehod, 

d) projednává v blokovém řízení přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu30), 

e) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

 (10) Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou 

příslušníci Policie ve služebním stejnokroji oprávněni zejména 

a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích, 

 b) zastavovat vozidla, 

 c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a, 

 d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b, 

 e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem, 

 f) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke 

zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, 

 g) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke 

zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, 

 h) vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla, 

 i) vyzvat řidiče motorového vozidla ke kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu, 

maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla 

nebo jízdní soupravy, 

 j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, nebo 

vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, 

 k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního 

předpisu37). 

 l) vybírat kauce podle § 125a. podle § 124a, 

m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b, 

n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla podle § 124c. 

 

§ 124a 

 

Vybírání kauce 

 

(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.  
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(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. 

(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 
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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. 

 

§ 125  

zrušen 

 

§ 125a 

 

Vybírání kaucí 

 

 (1) Policista je oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání 

přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je 

důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, kauci od 5 000 Kč do 50 000 

Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek. Kauci nelze vybrat 

od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva.  

 (2) Složení kauce je zárukou, že se řidič uvedený v odstavci 1 dostaví ke správnímu 

orgánu k projednání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích.  

 (3) Při výběru kauce policista poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a podmínkách 

jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném potvrzení musí být 

uveden důvod uložení kauce. Písemné potvrzení se vystavuje ve třech vyhotoveních.  

 (4) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista řidiči, jedno 
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vyhotovení ponechá pro evidenční účely policie a jedno vyhotovení předá spolu s vybranou 

kaucí nejpozději následující pracovní den obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v 

jehož územním obvodu byla kauce vybrána. Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží 

kauci do úschovy.  

 (5) Kauce se řidiči vrátí v plné výši, nebyl-li v řízení o přestupku shledán vinným z 

jeho spáchání. V opačném případě se kauce započte na zaplacení uložené pokuty. Toto 

započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení sankce za přestupek. Započtení 

kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 

pokuty za přestupek. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči část kauce 

zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty.  

 (6) Kauce propadne, jestliže nelze  

a) řízení ukončit rozhodnutím ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích proto, že podezřelý z přestupku je prokazatelně nedosažitelný nebo 

nečinný,  

b) rozhodnutí ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích doručit pachateli z důvodů uvedených v písmenu a).  

 (7) Propadlá kauce je příjmem obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad vedl 

řízení o přestupku.  

 (8) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a vzor potvrzení o převzetí kauce.  

 

(...) 

 

Správní delikty 

 

§ 125c 

 

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, nebo  

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,  
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d) se přes výzvu podle § 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 podle § 81,  

2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,  

3. není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče4) nebo záznamu o profesní 

způsobilosti řidiče v řidičském průkazu, 

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, nebo  

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,  

2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 

a více,  

3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 

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 
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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. 4 6 použije antiradar,  

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. 

 (4) (5) Za přestupek se uloží pokuta  

a) od 25 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4, písm. c), 

d), e) bodů 1 a 5, a písm. h),  

b) od 10 000 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 a 
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odstavce 3,  

c) od 2 500 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),  

d) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) bodů 2 až 4 
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, 

e) f) od 2 500 do 5 000 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,  

f) g) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. 

k). 

 (5) (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h) se uloží 

zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let. 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 se uloží zákaz činnosti od 

šesti měsíců do jednoho roku. 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, se uloží 

zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců. Tomu, kdo spáchal přestupek podle 

odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) a i) v období dvanácti po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, se uloží zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti 

měsíců.  

 (6) (7) V blokovém řízení se uloží pokuta do  

a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),  

b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4, 

c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g).  

 (7) (8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze 

projednat v blokovém řízení.. 

 (8) (9) Od uložení sankce podle odstavců 4 až 7, s výjimkou odstavce 6 písm. a), 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. 

 

(...) 

 

§ 137  

 

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů  

 

 (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 5 odst. 2 písm. b) a § 41 odst. 3.  

 (2) Ministerstvo vydá prováděcí právní předpis k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 6 

odst. 6, § 6a odst. 4, § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 
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odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1, § 67 odst. 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 

odst. 5, § 79 odst. 8, § 87a odst. 9 § 79 odst. 9, § 87a odst. 9, § 87b odst. 5, § 92 odst. 8, § 

104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 8, § 110a 

odst. 7, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 116 odst. 4 a 7, § 118b odst. 6, § 122b, § 

123 odst. 5 § 123 odst. 4, § 124 odst. 3, § 125a odst. 8 a § 125b odst. 3.  

 

(...) 

 

Příl. 

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o 

provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání  

 

------------------------------------------------------------------------       

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích        Počet bodů 

------------------------------------------------------------------------                      

------------------------------------------------------------------------ 

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu          5 

na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že  

bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na  

pozemních komunikacích 

------------------------------------------------------------------------ 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem          5 

nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo 

o 50 km.h-1 a více mimo obec 

------------------------------------------------------------------------ 

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči             5 

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 

------------------------------------------------------------------------ 

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho        5 

jízdního pruhu do druhého  

------------------------------------------------------------------------ 

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při             5 

odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní 

komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo  

při otáčení a couvání 

------------------------------------------------------------------------ 
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Platné znění zákona č. 247/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 
 

(…) 

 

§ 38 

 

 (1) Zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované 

zkoušky se provádí zpravidla v jeden den, a to v autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik 

žadatele, nedohodnou-li se autoškola a zkušební komisař na jiném vhodném místě konání 

zkoušek. Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky v jeden den, zařadí 

žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení. 

 (2) Provozovatel autoškoly, který zajišťoval výuku a výcvik žadatele, poskytne 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pro účely zkoušky na náklady 

žadatele výcvikové vozidlo. 

 (3) Ke zkoušce doprovází žadatele o řidičské oprávnění držitel příslušného profesního 

osvědčení. 

 (4) Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny vozidel a způsob 

jejich provádění je uveden v příloze č. 5. 

 

(…) 

 

§ 46  

 

 (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů vozidel zařazených do skupiny C1, 

C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná 

školení.  

 (2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který  

a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,  

b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný 

pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo  

c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro 

zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,  

 pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, 

C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.  

 (3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje 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 provozu6) a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a 

údržbou,  
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f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách 

podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,  

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 a  

i) zemědělských a lesnických traktorů.  

 (4) (2) Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního 

předpisu6a).  

 

§ 47  

 

Vstupní školení  

 

 (1) Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z 

profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí  

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,  

b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční 

dopravě,  

c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,  

d) poskytování služeb a logistiky,  

e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,  

f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,  

g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,  

h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.  

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel uvedených v § 46 odst. 2 § 46 

odst. 1, zvláštní část pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny D1, D1+E, 

D a D+E.  

 (2) Výcvik pro příslušnou skupinu vozidel se provádí řízením výcvikového vozidla 

podle přílohy č. 2 pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je 

držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel. Část výcviku v řízení vozidla 

může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.  

 (3) Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 

hodin pro všechny řidiče uvedené v § 46 odst. 2.  

 (4) Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se 

mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.  

 (5) Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který 

hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a 

D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.  

 (6) Učební osnovu vstupního školení, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu 

vstupního školení, obsah výuky a výcviku, rozsah společné části a zvláštních částí výuky, část 

výcviku v řízení vozidla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru, a 
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nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení stanoví prováděcí právní předpis.  

  

§ 48  

 

Pravidelné školení  

 

 (1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním 

školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.  

 (2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce 

pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních 

kurzů v rozsahu 7 hodin. 

 (3) Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného 

jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b), kterému byl povolen 

na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou 

práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2 vydaného podle předpisu Evropské unie6b) jiným 

členským státem Evropské unie, smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru anebo Švýcarskou konfederací, který má na území České republiky obvyklé 

bydliště podle zákona o silničním provozu2a) nebo vykonává závislou práci pro 

zaměstnavatele usazeného na území České republiky anebo podniká na území České 

republiky, se zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti 

tohoto dokladu. Pokud do tohoto data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního 

kurzu podle odstavce 2.  

 (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval 

pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit 

vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, 

zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle 

odstavce 2 se neuplatní. 

 (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli 

průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost 

vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b) profesně 

způsobilí, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo 

uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, 

D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.  

 (6) Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a 

který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D nebo 

D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny.  

 (7) Učební osnovu pravidelného školení, obsah výuky, nejvyšší počet účastníků kurzu 

pravidelného školení a pravidla pro uznávání pravidelného školení stanoví prováděcí právní 

předpis.  

 

(...) 

 

§ 51 

 

Povinnosti provozovatele školicího střediska 

 

 (1) Provozovatel školicího střediska je povinen  
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a) provádět výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku,  

b) zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím odborně způsobilých osob,  

c) zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím výcvikových vozidel podle § 9 a 10,  

d) po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení 

nezbytného pro poskytování výuky a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici,  

e) po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání výcvikových vozidel 

nezbytných pro poskytování výcviku a mít tato vozidla po celou dobu k dispozici,  

f) postupovat v souladu s kontrolním systémem pro sledování souladu poskytování výuky a 

výcviku s plánem pro zajištění výuky a výcviku,  

g) vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, včetně seznamu účastníků, a  

h) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního 

a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky 

nebo výcviku krajskému úřadu příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla a v rámci 

vstupního školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo 

výcviku i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho místa 

podnikání nebo sídla; změny v seznamu přihlášených účastníků je možné krajskému úřadu 

nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručit nejpozději 1 pracovní den před 

konáním školení,  

h) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci 

vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, a dále místo, datum a 

čas zahájení výuky nebo výcviku v jednotlivých dnech krajskému úřadu příslušnému 

podle jeho sídla a v rámci vstupního školení seznam přihlášených účastníků, a dále 

místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku v jednotlivých dnech i obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, v níž výuka nebo 

výcvik probíhá; změny v seznamu přihlášených účastníků je možné krajskému úřadu 

nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručit nejpozději 1 pracovní den 

před konáním školení, 

i) zaslat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo ukončeno pravidelné školení 

řidičů, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle trvalého nebo 

přechodného pobytu řidiče krajskému úřadu příslušnému podle jeho sídla a obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k rozhodování o profesní způsobilosti 

řidiče seznam účastníků pravidelného školení.  

 (2) Provozovatel školicího střediska je povinen oznámit krajskému úřadu změny údajů 

rozhodných pro udělení akreditace a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne, kdy k nim 

došlo.  

 (3) Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, 

který ukončil výuku a výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované 

výuky a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku.  

 (4) Provozovatel školicího střediska je povinen uznat výuku a výcvik v rozsahu 

uvedeném v potvrzení podle předchozího odstavce, kterému se řidič podrobil u jiného 

provozovatele školicího střediska. U vstupního školení provozovatel školicího střediska uzná 

výuku a výcvik podle věty první, pouze pokud od ukončení předcházející výuky a výcviku 

neuplynuly více než 3 měsíce.  

 (5) Vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku 

ve školicím středisku stanoví prováděcí právní předpis.  
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(...) 

 

§ 52a  

 

Podmínky přijetí k výuce a výcviku  

 

 (1) Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci 

vstupního školení pouze osobu, která  

a) podá písemnou přihlášku,  

b) je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel nebo se účastní výuky a 

výcviku k jeho získání.  

 (2) Pro přijetí osoby k výuce a výcviku v rámci pravidelného školení platí podmínka 

uvedená v odstavci 1 písm. a). Žadatel o přijetí k výuce v rámci pravidelného školení dále 

musí být držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel a s výjimkou případů 

uvedených v § 48 odst. 4 a 5 i průkazu profesní způsobilosti řidiče.  

  

§ 52b  

 

Zkouška 

 

 (1) Písemnou žádost o vykonání zkoušky podává řidič u obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností příslušného podle místa podnikání nebo sídla provozovny 

provozovatele školicího střediska, u něhož v níž ukončil výuku a výcvik v rámci 

zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.  

 (2) Žadatel o vykonání zkoušky musí doložit, že  

a) absolvoval výuku a výcvik v rámci vstupního školení v plném rozsahu a doplňující výuku, 

stanoví-li tak tento zákon,  

b) zaplatil správní poplatek,  

c) je občanem  

1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo  

2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá 

alespoň 185 dnů, nebo  

3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele 

usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky a  

c) je občanem 

1. členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát“) nebo Švýcarské 

konfederace a má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním 

provozu2a), nebo 

2. jiného státu než členského státu nebo Švýcarské konfederace a vykonává závislou 

práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky podle zákona o 

zaměstnanosti nebo podniká na území České republiky a 

d) je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.  
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 (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu písemně sdělí 

žadateli místo, datum a čas konání zkoušky. Zkouška se musí konat nejpozději do 30 dnů po 

doručení žádosti o vykonání zkoušky a doložení všech skutečností podle odstavce 2 obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností, nejdříve však pátý pracovní den ode dne sdělení místa, 

data a času konání zkoušky podle věty první.  

 (4) Zkouška se provádí písemnou formou a ověřuje znalosti ve všech oblastech výuky 

uvedených v § 47 odst. 1.  

 (5) Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím 

zkušebního komisaře podle § 33 odst. 2. Na zkušebního komisaře se vztahuje ustanovení § 33 

odst. 4 a 5 a § 34 až 37 obdobně.  

 (6) Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše třikrát. 

Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání 

předchozí zkoušky. Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit 

opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při 

zkoušce podle věty třetí, je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu. 

Zkoušky podle věty druhé a třetí musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první 

zkoušky, jinak se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu.  

 (7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který provedl zkoušku, vydá žadateli 

bez zbytečného odkladu po vyhodnocení výsledků zkoušky písemné potvrzení o vykonání 

zkoušky a vyznačí v něm její výsledek.  

 (8) Obsah, rozsah a způsob provádění zkoušky a hodnocení jejích výsledků a vzor 

potvrzení o vykonání zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.  

 

§ 52c  

 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče  

 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého nebo 

přechodného pobytu řidiče na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo 

přechodný pobyt na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo 

jeho zaměstnavatele místa obvyklého bydliště řidiče podle zákona o silničním provozu2a), 

nebo sídla zaměstnavatele řidiče nebo sídla podnikajícího řidiče, nemá-li na území České 

republiky obvyklé bydliště, rozhodne na písemnou žádost řidiče, zda je řidič profesně 

způsobilý. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví, vydá namísto 

písemného vyhotovení rozhodnutí  

a) řidičský průkaz postupem podle zvláštního právního předpisu2a), do kterého zaznamená 

profesní způsobilost řidiče, nebo  

b) průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu 

vydaného Českou republikou nebo nemá na území České republiky obvyklé bydliště podle 

zákona o silničním provozu2a).  

 (2) Žadatel podle odstavce 1 musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění pro 

příslušnou skupinu vozidel a zaplatil správní poplatek. Žadatel, kterému má být profesní 

způsobilost řidiče zaznamenána do řidičského průkazu, musí spolu s žádostí podle odstavce 1 

podat i žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském 

průkazu podle zvláštního právního předpisu2a). Žadatel musí dále doložit, že  

a) úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo  
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b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a způsobem předepsaným 

v § 48 a je občanem  

1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo  

2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá 

alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo  

3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele 

usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky. 

b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a způsobem 

předepsaným v § 48 a má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o 

silničním provozu2a), vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území 

České republiky nebo podniká na území České republiky. 

 (3) Úspěšné vykonání zkoušky podle odstavce 2 žadatel nedokládá, pokud zkoušku 

provedl obecní úřad obce s rozšířenou působností uvedený v odstavci 1. 

 (4) Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo záznamu profesní způsobilosti 

řidiče do řidičského průkazu je 5 let.  

 (5) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče je 

jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. Bez zbytečného odkladu po ohlášení vydá obecní úřad obce s rozšířenou 

působností řidiči potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní 

způsobilosti řidiče. Potvrzení nahrazuje ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz 

profesní způsobilosti řidiče a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání.  

 (6) Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče 

vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad 

obce s rozšířenou působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu.  

 (7) Dojde-li ke změně údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad 

obce s rozšířenou působností řidiči na písemnou žádost nový průkaz profesní způsobilosti 

řidiče. Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního poplatku. Datum ukončení 

platnosti nového průkazu se musí shodovat s datem ukončení platnosti průkazu, který je 

novým průkazem nahrazován. Pro držitele platného dokladu, osvědčujícího profesní 

způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské 

unie6a), kterému byl na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt, nebo 

který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se použije toto 

ustanovení obdobně. Pro držitele platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost 

řidiče vydaného jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, který má na 

území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu2a) nebo který 

začal vykonávat závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky 

nebo podnikat na území České republiky, se použije toto ustanovení obdobně. 

 (8) Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je povinen při převzetí řidičského 

průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče nebo nového průkazu profesní způsobilosti 

řidiče odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní průkaz nebo 

potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče, 

pokud mu byly vydány.  

 (9) Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče a vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, 

poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče stanoví prováděcí právní předpis.  
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(...) 

 

ČÁST ŠESTÁ  

 

STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR  

 

§ 53  

 (1) Státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném vykonávají obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností, krajský úřad a ministerstvo.  

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností  

a) rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,  

b) schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,  

c) zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto 

zkoušky,  

d) vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 

d) rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče, 

e) projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto 

odstavce.  

 (3) (4) Krajský úřad  

a) rozhoduje o udělení profesního osvědčení a o jeho odnětí,  

b) provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku,  

c) rozhoduje o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování 

odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů a o udělení vyšší akreditace 

k provozování školení bezpečné jízdy a o odnětí akreditace nebo vyšší akreditace,  

d) projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto 

odstavce.  

 (4) (5) Ministerstvo  

a) rozhoduje o vydání průkazu zkušebního komisaře, o jeho prodloužení a o jeho odnětí,  

b) provádí základní školení a provádí zkoušky zkušebních komisařů,  

c) provádí zdokonalovací školení zkušebních komisařů a přezkušuje zkušební komisaře,  

d) projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto 

odstavce.  

 

§ 54  

 

Státní dozor  

 (1) Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. 

Státní dozor ve věcech zkušebních komisařů vykonává ministerstvo, a to alespoň v rozsahu 

4 hodiny při provádění zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla 

v průběhu 5 let u každého zkušebního komisaře; dozor zahrnuje provádění nejméně 2 

zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění.  
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 (2) Vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru ve věcech získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a dále ve věcech výkonu 

státní správy podle § 53 odst. 4 vykonává ministerstvo. Při výkonu vrchního státního dozoru 

může ministerstvo vykonávat činnosti náležející státnímu dozoru.  

 (3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu vydává správní orgán, do 

jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

(...) 

 

§ 56  

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob  

 

(...) 

 

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel školicího střediska 

dopustí správního deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 49 provozuje školicí středisko bez udělené akreditace k provozování výuky a 

výcviku,  

b) v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik prostřednictvím odborně způsobilých osob,  

c) v rozporu s § 51 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem,  

d) v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku,  

e) v rozporu s § 51 nevede evidenci o uskutečněné výuce a výcviku včetně seznamu 

účastníků,  

f) v rozporu s § 51 nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v 

rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas 

zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu, popřípadě i obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností,  

g) v rozporu s § 51 neoznámí krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení 

akreditace k provozování výuky a výcviku a nepředloží o nich doklady,  

h) v rozporu s § 51 nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik, 

potvrzení o rozsahu a obsahu výuky a výcviku a datu jejich ukončení,  

i) přijme k výuce a výcviku osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52a,  

j) v rozporu s § 51 nezašle nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo ukončeno 

pravidelné školení řidičů, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle 

trvalého nebo přechodného pobytu řidiče příslušnému úřadu seznam účastníků pravidelného 

školení.  

 

(...) 

 

 (4) Za správní delikt se uloží pokuta  

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f), odstavce 2 

písm. a), b), c), d), i) a j) a odstavce 3 písm. a), b) a c),  
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b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), g) a h), odstavce 2 písm. 

e), f) a g) a odstavce 3 písm. d), e), f) a h),  

c) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h) a odstavce 3 písm. g).  

 

(...) 

 

§ 62  

 

 Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 11 odst. 2, § 13 odst. 5, § 20 odst. 5, § 21 

odst. 1, § 23 odst. 3, § 27 odst. 5, § 30 odst. 2, § 34 odst. 3, § 35 odst. 4, § 36 odst. 5, § 40 

odst. 3, § 41 odst. 3, § 42 odst. 4, § 47 odst. 6, § 48 odst. 7, § 50 odst. 4, § 51 odst. 5, § 52b 

odst. 8, § 52c odst. 9, § 52f odst. 2, § 52g odst. 5, § 52i odst. 3 a § 54 odst. 3. 
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Platné znění zákona č. 247/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 86 

 

V blokovém řízení mohou projednávat 

a) orgány policie, s výjimkou Vojenské policie, též přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu podle zákona o silničním provozu, proti pořádku ve státní správě podle § 

23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 44 a § 44a, 

jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich působnosti nebo na 

úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému 

pořádku podle § 47 písm. b) až d) a g) a 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a 

přestupky proti majetku podle § 50, 

b) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce přestupky proti pořádku ve státní 

správě podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. g), h) a i) a § 46, pokud jimi byly 

porušeny zvláštní právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se některého z těchto 

přestupků pracovník organizace nebo podnikatel v jejich prostorách nebo na jejich 

pracovištích, 

c) orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. 

a), jde-li o nepodrobení se povinnému vyšetření nebo léčení infekčního onemocnění, § 29 

odst. 1 písm. b), c), d), jde-li o padělání nebo úmyslné neoprávněné změnění zdravotního 

průkazu, § 29 odst. 1 písm. e), jde-li o porušení povinnosti při zacházení s nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky, § 29 odst. 1 písm. f), h) až j), n) a o), 

d) obecní policie přestupky 

1. jejichž projednávání je v působnosti obce, 

2. podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla 

na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu 

na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní 

komunikaci, pohybem chodce nebo osoby na osobním přepravníku se samovyvažovacím 

zařízením nebo obdobném zařízení na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu 

na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a 

podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na 

něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu 

na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel, 

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), 

c), g) až i), l) až p), 

4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze 

podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při 

splnění podmínek stanovených tímto nařízením, 

5. na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě. 
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