
 

VYZNAČENÍ ZMĚN 

 

Platné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

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

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 17 

Předjíždění 

 (1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo 

a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo 

odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. 

Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel 

z průběžného jízdního pruhu. 

 (2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení 

o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně 

směru jízdy při předjíždění cyklisty. 

 (3) Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení 

o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel. 

 (4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit 

předjíždění. 

 (5) Řidič nesmí předjíždět 

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému 

předjetí, 

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, 

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu 

na pozemních komunikacích, 

d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi, 

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li 

možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu 

vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy, 

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí 

 1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1, 

 2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku, 
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 3. na hlavní pozemní komunikaci, 

 4. na křižovatce s řízeným provozem. 

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním. 

 (6) Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný 

boční odstup při předjíždění cyklisty. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění 

cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného 

vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. 

Za účelem dodržení bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty řidič smí přejíždět 

vodorovnou dopravní značku „Podélná čára souvislá“. 

 

§ 57 

 (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, 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 v daném místě a směru, pokud by tím 

nemohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

 (2) Na 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. 
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 (7) 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 2, 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 k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na 

přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo. 

 

Platné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 226 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, 

které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. 

 

§ 226 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních 

předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání, jakož i jízdních kol, pokud 

jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět. Povinnost zajistit bezpečnou 

úschovu jízdních kol podle věty první se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců. 
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