
 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu) 

 
TEXT ČÁSTI ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN - VÝŇATKY 

 

§ 118b 
 

(1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. 
Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru 

řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

 
(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 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) Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení 

řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností.  
 

 (2) (3) Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo. 

  
 (3) (4) Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o důsledku zadržení 

řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu. 
  

 (4) (5) Policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo; oznámení odešle spolu se 
zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni zadržení 

řidičského průkazu. U řidiče, který nemá na území České republiky bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, 
zašle policie zadržený řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz vydal. 
  

 (5) (6) Je-li zadržen řidičský průkaz příslušníku zpravodajské služby, policie písemně oznámí zadržení 

řidičského průkazu příslušnému orgánu; oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez 
zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den ode dne zadržení řidičského průkazu. 

  
 (6) (7) Vzor a náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 
§ 128 

 
(3) Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích, za který byla uložena pokuta vyšší než 1 000 Kč nebo za který lze uložit body 

v bodovém hodnocení řidičů, jsou orgány policie, Vojenské policie nebo obecní policie povinny zaslat do pěti 
pracovních dnů po projednání přestupku příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností; 

k oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení přiloží kopii pokutového bloku vztahujícího se 
k uložené pokutě.  
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§ 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 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, § 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 § 118b odst. 7, § 122b, § 123 odst. 5, 

§ 124 odst. 3, § 125a odst. 8, § 125b odst. 3 a § 125j odst. 3.  
  

 (3) Ministerstvo zdravotnictví vydá prováděcí právní předpis k provedení § 6 odst. 6, § 84 odst. 6, § 85 
odst. 7, § 87 odst. 7 a § 88 odst. 6.  
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