
Platné znění s vyznačením změn 

ZÁKON  

ze dne ………………… 2019, 

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 

  
361/2000 Sb.  

 
ZÁKON 

 
ze dne 14. září 2000  

 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  

 
( zákon o silničním provozu )  

 
 
Změna: 60/2001 Sb.  
Změna: 478/2001 Sb.  
Změna: 62/2002 Sb.  
Změna: 311/2002 Sb. , 320/2002 Sb.  
Změna: 436/2003 Sb.  
Změna: 53/2004 Sb.  
Změna: 229/2005 Sb.  
Změna: 76/2006 Sb.  
Změna: 411/2005 Sb. , 226/2006 Sb.  
Změna: 342/2006 Sb.  
Změna: 226/2006 Sb. (část)  
Změna: 264/2006 Sb.  
Změna: 215/2007 Sb.  
Změna: 170/2007 Sb.  
Změna: 374/2007 Sb.  
Změna: 124/2008 Sb.  
Změna: 374/2007 Sb. (část), 274/2008 Sb. (část)  
Změna: 274/2008 Sb. , 480/2008 Sb.  
Změna: 227/2009 Sb.  
Změna: 424/2010 Sb.  
Změna: 281/2009 Sb.  
Změna: 133/2011 Sb. (část)  
Změna: 133/2011 Sb.  
Změna: 133/2011 Sb. (část)  
Změna: 297/2011 Sb. (část), 329/2011 Sb. , 341/2011 Sb.  
Změna: 375/2011 Sb.  
Změna: 119/2012 Sb. (část)  
Změna: 119/2012 Sb.  
Změna: 197/2012 Sb.  
Změna: 193/2012 Sb.  
Změna: 390/2012 Sb.  
Změna: 18/2012 Sb. , 396/2012 Sb.  
Změna: 297/2011 Sb.  
Změna: 101/2013 Sb.  
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Změna: 233/2013 Sb.  
Změna: 300/2013 Sb.  
Změna: 64/2014 Sb.  
Změna: 230/2014 Sb.  
Změna: 239/2013 Sb. , 249/2014 Sb.  
Změna: 268/2015 Sb.  
Změna: 48/2016 Sb.  
Změna: 298/2016 Sb.  
Změna: 250/2016 Sb. , 183/2017 Sb.  
Změna: 199/2017 Sb.  
Změna: 193/2018 Sb.  
Změna: 285/2018 Sb.  

ČÁST PRVNÍ  
 

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  
 

HLAVA II  
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  

 

§ 5  

Povinnosti řidiče 

 

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

  

a) užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 2) ,  

  

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 

orientace 6) , 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 předpisu 4) ,  

  

e) odstranit na místě závadu, zjistí-li během jízdy, že vozidlo nebo náklad nesplňuje stanovené 

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 předpisu 7) 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 předpisu 7) ke zjištění, zda 

není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem 46) (dále jen „jiná návyková látka“),  

  

h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy 
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nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným 

směrem,  

  

i) zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete 8) 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 alkoholu 

se řidič považuje za ovlivněného alkoholem, pokud obsah alkoholu v krevním vzorku 

řidiče přesáhne limitní hodnoty stanovené v § 5 odst. 4; 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,  

  

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 
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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 skůtr, 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.  

 

(4) Řidič se považuje za ovlivněného alkoholem ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b), 

pokud 

a) obsah alkoholu v krevním vzorku řidiče přesáhne 0,0 promile, jedná-li se o řidiče, 

který 

1. řídí tramvaj nebo vozidlo zařazené do skupiny C1, C, D1, D nebo T, nebo 

2. řídí jízdní soupravu zařazenou do skupiny B+E, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E, 

nebo 

3. řídí vozidlo zařazené do skupiny B nebo B1 za účelem smluvní přepravy osob 

nebo věcí prováděné za úplatu, nebo 

4. řídí vozidlo a zároveň je osobou mladší 21 let, nebo 

5. řídí vozidlo a zároveň je držitelem řidičského oprávnění po dobu kratší 24 

měsíců nebo osobou, která v průběhu posledních 24 měsíců pozbyla řidičské 

oprávnění nebo osobou, které bylo v průběhu posledních 24 měsíců řidičské 

oprávnění pozastaveno, nebo 

b) obsah alkoholu v krevním vzorku řidiče přesáhne 0,5 promile, jedná-li se o řidiče, 

který jede na zvířeti nebo řídí vozidlo v případech výslovně neuvedených v § 5 odst. 4 

písm. a). 

 

….. 

 § 8a  

 Povinnosti učitele autoškoly  

 

 (1) Učitel autoškoly při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 

3 písm. b) nebo c) nesmí  

  

a) požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku během jízdy ve výcvikovém 

vozidle,  

  

b) vykonávat 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 by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; v případě alkoholu 

se učitel autoškoly považuje za ovlivněného alkoholem, pokud obsah alkoholu v jeho 

krevním vzorku přesáhne 0,0 promile; pro posouzení ovlivnění učitele autoškoly jinou 
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návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně,  

  

c) vykonávat činnost učitele autoškoly, jestliže je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena 

v důsledku jeho zdravotního stavu.  

  

 (2) Učitel autoškoly je při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla podle § 3 

odst. 3 písm. b) nebo c) povinen  

  

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

nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke zjištění, zda 

není ovlivněn alkoholem,  

  

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

nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke zjištění, zda 

není ovlivněn jinou návykovou látkou.  

 

Příloha 

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 bezprostředně po požití alkoholického               7 

nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou  

je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah  

alkoholu u řidiče vyšší než 0,35 promile, nebo řízení  

vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo  

v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou  

je řidič ještě pod jejím vlivem 

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

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného                7 

právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn  

alkoholem nebo jinou návykovou látkou 

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

 

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče,             7 

při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 

jiné osoby 

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

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní                  7 

nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody 

nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody  

po poskytnutí nebo přivolání pomoci 

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

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla             7 

otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě,  

kde to není dovoleno 

------------------------------------------------------------------------ 
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vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých             7 

je to zakázáno 

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

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání               7  

záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který 

není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním  

poškozením zdraví nebo ohrožením života 

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

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to                   7 

zákonem zakázáno  

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

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen             7 

řidičský průkaz 

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

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 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 

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

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a                   4 

neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 

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

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je                4 

řidič povinen dát přednost v jízdě 

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

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení           4 

minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení  

bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných 

právních předpisů42) 

------------------------------------------------------------------------ 
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řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny             4 

nebo podskupiny řidičského oprávnění 

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

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo                4 

bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6  

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

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem           3 

nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo 

o 30 km.h-1 a více mimo obec 

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

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech,         3 

kdy je řidič povinen tak učinit 

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

  

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení            3 

profesní způsobilosti řidiče4) 

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

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním           3 

pásem nebo užít ochrannou přílbu 

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

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích,           2 

kterou řidič způsobil 

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

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem           2 

nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně 

než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než  

30 km.h-1 mimo obec 

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

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo           2 
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