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VODOVÁ ZPRÁVA 
 

 
 

1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy 
a nezbytnost navrhované právní úpravy 
 
Návrh zákona vychází z toho, e je správné zrušit absolutní z zení pod vlivem alkoholu 
(absolutní nula) pro omez isty – ízdních kol. 
Navrhovatel pova uje za absurdní, l y vybudovány za u ití 

cyklostezky, které cíle  
 moc i malé ochutnání vína cyklistou postihuje. 

 
Podmínkou navrhované úpravy však je, e cyklisté pojedou na kole sami, tedy nepovezou ani 

i, ani  lativní podmínkou je, e toto bude 
zkách pro cykli ístních komunikacích a sil
zemních komunikacích, kde je slabší provoz proti jiným dopr

l   
 

ínkou je, e a íz zde vychází 
z hranice 0,5 promile alkoholu ímto principem v z

ití alkohol - [§ 125c odst. 1 písm. 
b) a odstavec 5 písm. c) zákona o sil zu], zatímco po ití alkoholu v takové mí

z zidlo, je postihováno pokutou 25 000 - [§ 125c 
odst. 1 písm. c) a odstavec 5 písmeno a) zákona o sil zu] s tí  
motorových voz zení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile vliv na bodové 
hodnocení v rámci bodového systému. 
 
Legislativní zákaz po ití alkoholu v jakékoli mí  nejen torových vozidel, ale i u 
cykli r ry v jiných evropských státech velmi 
restriktivní a také c  i ízdních t  menší 
riziko v provoz torových vozidel a mnohdy se pohybují na cyklostezkách, 
místních komunikacích a sil zemních komunikacích, kde je slabší 
provoz ilni   
 
Návrh zákona vychází z toho, e je správné z ch pod 
vlivem alkoholu motorová vozidla, jako  i jíz
je zde rozdíl isty primárn i liv ji
se o cyklisty – e jízdních kol, kter
míst zmezí 2 500 - 20  
 
Návrh nez

 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním po ádke eské 
republiky a s mezinárodními smlouvami podle l. 10 Ústavy ské republiky a 
zhodnocen
republiku z  Evropské unii 
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Návrh zákona je v souladu s ústavním po ádkem, se závazk eské republiky 
vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimi  je eská republika vázána, a s právem 
Evropské unie. Respektive se ústavního ádku, mezinárodních závaz  evropského práva 
nedotýká. Pravidla sil  provozu  u ní tolerance alkoholu jsou v dispozici 
vnitrostátního zákonodárce.  nkrétní návrh vychází ze zkušenosti dalších evropských zemí. 
V ad  z nich je alkohol tolerován do u ité míry i u  motorových vozidel ( e) 
a v historicky blízkém Rakousku mohou cyklisté mít prá  0,8 promile alkoholu v krvi. 
 
3. P dpokládaný hospodá ský a finan ní dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpo t, na rozpo ty kraj  a obcí 
 
Návrh zákona nemá vliv na státní ani jiné ve ejné rozpo ty. Návrh zákona nemá vliv na 
rozpo ty kra  a obcí, pokud nebereme v úvahu p íjem z pokut za tento dosud postihovaný 
p estupek, který však není pro dot né obce zásadní. 
 

B. Zvláštn  
 

l. I 
 
K bodu 1  
Nová úprava tolerance alkoholu u cykli   § 5 odstavce 2, kde je 
nyní úplný zákaz po ívání alkoholu  dává mo nost jiné úpravy. 
 
K bodu 2 
Tato jiná úprava je stanovena v novém odstavci 4, kdy je m jednosedadlových jízdních 
kol dovoleno po ití alkoholu, pokud nevezou d ti, jedou na vybraných komunikacích (silnice 

. dy, místní a ú lové komunikace a stezky pro cyklisty) a zárove  nebudou mít více ne  
0,5 promile alkoholu v krvi. 
 
K bodu 3 
Zavádí se speciální  p ísná pokuta pro cyklisty za zení pod vlivem alkoholu 
v maximální výši  místo obecné sazby v 2 500 - . 
 
K  
 
Ú innost je navr ena v závislosti na vyhlášení zákona, proto e nelze p dvídat délku 
legislativního procesu. Novela zmí hy, nestanoví nové povinnosti pro ob ny, tedy 
není nutná dlouhá legisvakan ní l  
 

 
V Praze dne 15. listopadu 2018 

 
 

 
  v.r. 

a Senátu 
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