
 

Zákon 

 

 ze dne x. x. 2015, 

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

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

     Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 

Čl. I 
 

     Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona 

č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 

Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona 
č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 

124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 
Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona 

č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 

Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona 
č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 

230/2014 Sb., se mění takto:  
 

1. V § 118b odstavec 1 zní: 
„(1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. 

Policista je dále oprávněn zadržet řidičský průkaz, jestliže řidič 

a) je podezřelý, že při řízení vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více 
nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více, 

b) je podezřelý, že při řízení vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více 
nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více, pokud v předcházejícím období dvanácti po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců spáchal přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 3.“ 

 
2. V § 118b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu 
registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.“ 

 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

 

3. Na konci textu § 128 odst. 3 se doplňují slova „; k oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení přiloží 
kopii pokutového bloku vztahujícího se k uložené pokutě“. 

 
4. V § 137 odst. 2 se slova „§ 118b odst. 6“ nahrazují slovy „§ 118b odst. 7“. 

 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
     Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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