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Senátní návrh

na vydání

zákona
ze dne ……………... 2010,
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, a některé další zákony
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu
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. a zákona
č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. l) se slovo „řidiče“ zrušuje.
2. V § 2 písm. m) se slovo „řidiče“ zrušuje a slova „nijak nepřekážel“ se nahrazují
slovy „nebylo nijak překáženo“.
3. V § 2 se na konci písmene ll) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno mm),
které zní:

„mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud vozidel (dvou a více vozidel),
u kterého nelze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozidly při
předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení.“.
4. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „nebo osobu těžce zdravotně postiženou“ nahrazují
slovy „nebo osobu těžce pohybově postiženou nebo osobu sluchově postiženou“.
5. V § 5 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h) až k).
6. V § 5 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno l), které zní:
„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.“.
7. V § 5 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„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,“.
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Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
8. § 5 odst. 2 písmeno g) zní:
„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.“.
9. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 9e zní:

„§ 6a
(1) Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle § 6 odst. 13 a 14
je řidič povinen
a) zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty
zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a
b) řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu.
(2) O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie
řidiči doklad.
(3) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo
nebezpečná závada9e), je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady
na provedení kontroly technického stavu.
(4) Způsob provádění kontroly technického stavu, způsob stanovení nákladů
na provedení kontroly technického stavu, náležitosti dokladu o výsledku technické kontroly
stanoví prováděcí právní předpis.
_______________________
9e)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 17 odst. 5 písm. d) se slova „a bezprostředně před ním“ nahrazují slovy
„nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi“.
11. V § 27 odst. 1 písm. c) se slova „a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním“
nahrazují slovy „nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před
nimi“.
12. V § 36 se za odstavec 4 doplňují nové odstavce 5 až 8, které znějí:
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soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, je v pracovní dny zakázána jízda v levém
krajním jízdním pruhu v době od 6.00 do 9.00 a v době od 15.00 do 18.00 hodin.
(6) Pokud na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru
jízdy dojde k zastavení provozu, nebo pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici
o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony vozidel, je řidiči
nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidiči jízdní soupravy, jejíž
celková délka přesahuje 7 m, zakázáno vjíždět do levého krajního jízdního pruhu.
(7) Do levého krajního jízdního pruhu smí řidič vozidla, kterému byla jízda do levého
jízdního pruhu zakázána podle odstavce 5, vjíždět pouze na základě pokynu osoby, která řídí
nebo usměrňuje provoz.
(8) Objíždět překážku smí řidič vozidla, kterému byla jízda do levého krajního pruhu
zakázána podle odstavce 5, pouze tehdy, pokud se může bezprostředně po objetí překážky
zařadit zpět do původního jízdního pruhu.“.
13. V § 41 odst. 1 se slova „f), g) a h),“ nahrazují slovy „f) a g),“.
14. V § 45 se za odstavec 4 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci závada ve sjízdnosti, kdy
technický stav komunikace nedovoluje další bezpečnou jízdu, je policista oprávněn do doby
odstranění této závady zakázat vozidlům další jízdu a ostatním vozidlům na tuto komunikaci
nebo její úsek zakázat vjezd.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
15. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní:
„§ 47a
Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích

Řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti
na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního
provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu
o zvláštním užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu1).“.
16. V § 57 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povinnost užít jízdní pruh pro
cyklisty nebo stezku pro cyklisty podle předchozí věty neplatí pro cyklisty, které by
mohl v jejich jízdě, zejména vzhledem k její vyšší rychlosti nebo sportovnímu
charakteru, omezit provoz ostatních cyklistů v jízdním pruhu pro cyklisty nebo na
stezce pro cyklisty.“.
17. V § 60 odst. 1 se slova „f), g) a h),“ nahrazují slovy „f) a g),“.
18. § 67 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24a zní:
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Speciální označení vozidel a osob
(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu s těžkým pohybovým nebo
mentálním postižením (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“),
označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo
označení vozidla praktického lékaře ve službě stanovené prováděcím právním předpisem
smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.
(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností osobě, které jsou přiznány mimořádné výhody II. stupně nebo
III. stupně podle jiného právního předpisu24), pokud jde o případ postižení pohybového
aparátu nebo mentálního postižení. Postižení pohybového aparátu se příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností dokládá potvrzením odborného lékaře se specializací
v oboru ortopedie nebo neurologie, u mentálního postižení potvrzením odborného lékaře
se specializací v oboru psychiatrie.24a) Bližší podrobnosti postupu vydání lékařského potvrzení
podle věty druhé a jeho obsahové náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníku
motorového vozidla, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení
úplnou nebo praktickou hluchotou.
(4) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně
potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením, kteří tuto osobu přepravují, a praktičtí lékaři ve službě podle
odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“;
přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(5) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením
pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná
osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly
přiznány mimořádné výhody podle jiného právního předpisu24), které ji opravňují k užívání
vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.
(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka
„Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.
(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené
dopravní značkou „Pěší zóna“.
(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.
(9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro
osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě
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právního předpisu1) dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště.
(10) Osoby nevidomé a hluchoslepé používají jako speciálního zařízení hole.
(11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení
vozidel a osob.
_____________________
24a)

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Příloha č. 1 a 3 vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a
farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů.“.

19. V § 70 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signál žlutého světla ve tvaru
cyklisty“ nebo „Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“, jimiž je doplněn signál
se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě směrem,
kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců, směr jízdy
přejíždějících cyklistů nebo směr chůze přecházejících chodců a směr jízdy
přejíždějících cyklistů,“.
20. V § 77 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Příslušný orgán policie nebo Ministerstvo vnitra vydá stanovisko podle odstavců
1 až 4 do 30 dnů ode dne, kdy žádost o stanovisko obdržel. Pokud příslušný orgán policie
nebo Ministerstvo vnitra nesdělí stanovisko k žádosti v této lhůtě, má se za to, že bylo
vydáno kladné stanovisko.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
21. V § 77 se v odstavci 6 za větu první vkládá věta „Policista může pokynem ve smyslu
§ 75 na místě samém povolit okamžitou výjimku z místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, je-li to nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích.“.
22. V § 87a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá
o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
23. V § 90 odstavec 2 zní:
„(2) Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění praktický výcvik a zkoušku v řízení
motorového vozidla4) s vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce
s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny pouze
na vozidla s tímto druhem převodovky; toto omezení se však neprovede, jde-li o řidičské
oprávnění skupiny AM. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo,
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oprávnění skupiny A nebo podskupiny A1, ruční páka.“.
24. V § 110 odst. 3 poslední věta zní „Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí
doby jeho platnosti a za podmínky, že žádost o jeho výměnu byla podána příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v době platnosti tohoto řidičského průkazu,
se provádí bezplatně.“.
25. V § 118a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje
se písmeno d), které zní:
„d) je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s § 47a.“.
26. V § 118a se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Došlo-li k zabránění v jízdě podle
odstavce 2 písm. d), policie uvolní vozidlo teprve v okamžiku, kdy odpadne nebezpečí jeho
dalšího užití v rozporu s § 47a, nejpozději však po uplynutí 48 hodin od zabránění v jízdě.“.
27. V § 119 odst. 2 se dosavadní označení posledních dvou písmen „n“ a „o“ nahrazuje
označením „p“ a „q“.
28. V § 123a se za slova „opakovaného páchání přestupků“ vkládá čárka a slova
„jednání, které má znaky přestupku podle jiného právního předpisu30), “.
29. V § 123c odst. 2 se slova „jedním skutkem“ zrušují a za slova „do bodového
hodnocení“ se vkládají slova „a projednaných ve společném řízení“.
30. V § 123c odst. 3 větě první se za slovo „písemně“ vkládají slova „nebo
elektronickou cestou“.
31. V § 123d odst. 3 se za slovo „předpisu4)“ vkládají slova „a dále předložení posudku
o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření“.
32. V § 124 odst. 5 písm. i) se slova „osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody
druhého nebo třetího stupně podle zvláštního právního předpisu 36)“ včetně poznámky pod
čarou č. 36 zrušují.
33. § 125 včetně nadpisu se zrušuje.
34. Za § 125b se vkládají nové § 125c, § 125d a § 125e, které včetně skupinového
nadpisu, nadpisů a poznámek pod čarou č. 38b a 38c znějí:

„Správní delikty
§ 125c
Přestupky
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a) řídí vozidlo,
1. na němž v rozporu se jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní
poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační
značky, která nebyla vozidlu přidělena,
2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna
tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo
3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak
závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích,
b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti,
1. bezprostředně po požití alkoholického nápoje, nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje, po kterou je ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu
v žilní krvi řidiče nebo jezdce na zvířeti vyšší než 0,3 promile,
2. bezprostředně po požití alkoholického nápoje, nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje, po kterou je ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu
v žilní krvi řidiče nebo jezdce na zvířeti menší nebo rovný 0,3 promile, nebo
3.

bezprostředně po užití jiné návykové látky, nebo v takové době po jejím užití,
po kterou je ještě pod jejím vlivem,

c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
d) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení
vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví,
e) řídí motorové vozidlo a
1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle
§ 81,
2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,
3. není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče4),
4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo pozbyla jako řidič,
který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného
cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo
k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7,
f) při řízení vozidla
1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj
nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec
o 50 km.h-1 a více,

-93. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec
o 30 km.h-1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec
o méně než 30 km.h-1,
5. v rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit
vozidlo
nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení nebo usměrňování provozu
na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou,
6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené
a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce
v případech, kdy je povinna tak učinit nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní
komunikaci, na kterou odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce
při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní
komunikaci nebo při otáčení a couvání,
7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou
provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,
9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru
nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo
11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst.
5 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání
nebo při jízdě,
g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,
h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,
i) při dopravní nehodě
1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,
2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,
3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody
včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo
4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo
se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
nebo po ohlášení dopravní nehody,
j) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar,
k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost
stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

- 10 (2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu
s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje
potřebné k určení její totožnosti.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly tím, že v provozu
na pozemních komunikacích
a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije návykovou látku
během provádění výcviku ve výcvikovém vozidle,
b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) provádí výcvik ve výcvikovém vozidle bezprostředně
po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod
jejich vlivem,
c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) provádí výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže je jeho
schopnost k vykonání učitele autoškoly snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění
výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření
není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
(4) Za přestupek se uloží pokuta
a) od 25 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5,
a písm. h),
b) od 10 000 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) bodů 1 a 3 a
podle odstavce 3,
c) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce l písm. a), e) bodů 2 až 4,
písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,
d) od 2 500 do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) bodu 2, písm. f) bodů
3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) a i),
e) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm.
k).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h) se uloží zákaz
činnosti od jednoho roku do dvou let. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b) bodů 1
a 3, písm. e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3 se uloží zákaz činnosti
od šesti měsíců do jednoho roku. Tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů
3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) a i) v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a
vícekrát, se uloží zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců.
(6) V blokovém řízení se uloží pokuta do
a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,
c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. b) bodu 2, písm. f) bodů 3, 5, 6, 8,
9 a písm. g).
(7) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat
v blokovém řízení.
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(8) Od uložení sankce podle odstavců 4 až 7, s výjimkou odstavce 6 písm. a), nelze
v rozhodnutí o přestupku upustit.
____________________
38b)

Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 125d
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
provozovatel vozidla
a) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. a) přikáže nebo dovolí, aby bylo v provozu na pozemních
komunikacích použito vozidla, které nesplňuje podmínky stanovené jiným právním
předpisem2),
b) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. b) svěří řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky
podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 písm. b) a c),
c) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. c) svěří řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje
podmínky podle § 3 odst. 3,
d) v rozporu s § 10 odst. 2 nezajistí, aby barevné provedení a označení vozidla bylo
provedeno tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením a označením
vozidel Vojenské policie12), policie13), celní správy14), obecní policie14a) a Vězeňské
služby,
e) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže řízení vozidla nebo svěří vozidlo osobě, o níž
nezná údaje potřebné k určení její totožnosti,
f) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f) se uloží pokuta do 100 000 Kč.

§ 125e
Společná ustanovení o správních deliktech
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán.

- 12 (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává v přenesené
působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností podle působnosti stanovené v § 124
odst. 5 písm. j).
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby38c) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby; obdobně to platí pro odpovědnost fyzické osoby za správní delikt podle § 125d.
(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého
je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
____________________
38c)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

35. § 134 včetně nadpisu zní:

„§ 134
Výměna dosavadních řidičských průkazů
(1) Řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 1997 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2010,
b) od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2011,
c) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2012,
d) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2013.
(2) Řidičské průkazy podle odstavce 1 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby
stanovené pro jejich výměnu. Platnost řidičského průkazu omezená podle předchozí věty se
prodlužuje o lhůtu vydání řidičského průkazu podle § 110 odst. 2, prokáže-li držitel
řidičského průkazu, že podal příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
žádost o vydání řidičského průkazu před uplynutím lhůty stanovené podle odstavce l.“.
36. V § 137 odst. 2 se za slova „§ 6 odst. 6,“ vkládají slova „§ 6a odst. 4“, slova
„§ 45 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 45 odst. 6“ a slova „§ 67 odst. 10“ se nahrazují slovy
„§ 67 odst. 11“.
37. V § 137 odst. 3 se za slova „§ 6 odst. 6“ vkládají slova „§ 67 odst. 2“
38. Příloha k zákonu zní:
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„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 alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po
kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší
než 0,3 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

7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu7) ke zjištění zda není
ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím
pro jeho zdraví

7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k
těžké újmě na zdraví jiné osoby
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní 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 otáčení se nebo jízda v protisměru
nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem
silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním
poškozením zdraví nebo ohrožením života

7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak
závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem 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 zastavit vozidlo nebo nezastavení
vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou
oprávněnou k řízení tohoto provozu

7
7
7
7

5
5
5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo
ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a
couvání

5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného
přejití vozovky

4

- 14 nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
4
překročení maximální doby řízení vozidla nebo minimální doby odpočinku o 20% a více
nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více podle jiných právních předpisů 42)
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského
oprávnění
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí
podle § 6

4
4
4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o
20 km.h-1a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním
vážení vozidla podle jiného právního předpisu
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou
přílbu

3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

3

-1

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem o více než 5 km.h a méně než
20 km.h-1 v obci nebo o více než km.h-1 a méně než km.h-1 mimo obec

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce
nebo jiným způsobem při řízení vozidla

2

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Při zaznamenávání bodů do bodového hodnocení za jednání spáchaná porušením
vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem
motorového vozidla před účinností tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 361/2000 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Označení O 1 mohou osoby, které je obdržely od příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle dosavadních právních předpisů, využívat na území České
republiky do ukončení jeho platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Osobám podle
věty prvé vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na jejich žádost parkovací průkaz,
podá-li tato osoba žádost před ukončením platnosti označení O 1, které obdržela podle
dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 31. prosince 2012. Žadatel o vydání
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, který byl držitelem označení O 1
vydaného podle dosavadních předpisů, je povinen toto označení při vydání parkovacího
průkazu pro osoby se zdravotním postižením odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.

- 15 ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přestupcích
Čl. III
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona
č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb.,
zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995
Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona
č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb.,
zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb.,
zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005
Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb.,
zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006
Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona
č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.,
zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009
Sb., zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 346/2009 Sb., se mění takto:
1. § 22 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2a, 3d, 3e, 3f a 3g zrušuje.
2. V § 57 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jestliže se pachatel dopustil více přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu a je-li k jejich projednání
příslušný týž orgán, projednají se ve společném řízení přestupky spáchané nejvýše v období
3 měsíců od spáchání prvního z nich.“.
3. V § 68 odst. 1 se slova „§ 22 odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „§ 125c odst. 1 písm.
h) zákona o silničním provozu“.
4. V § 86 písm. a) se slova „§ 22“ nahrazují slovy „zákona o silničním provozu“.
5. V § 86 písm. a) se slova „§ 30 odst. 1 písm. a) až o)“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 1“.
6. V § 86 písm. d) se slova „proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích“ nahrazují slovy „podle zákona o silničním provozu“.
7. V § 86 písm. d) v bodě 3. se slova „k) až o)“ nahrazují slovy „l) až p)“.

- 16 ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel
Čl. IV
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 301/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 48 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval
pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit
vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,
zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle
odstavce 2 se neuplatní.
(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu
profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost, vydaného jiným
členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b) avšak řidičské oprávnění
skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li
o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím
2008.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 52a odstavec 2 zní:
„(2) Pro přijetí osoby k výuce a výcviku v rámci pravidelného školení platí podmínka
uvedená v odstavci 1 písm. a). Žadatel o přijetí k výuce v rámci pravidelného školení dále
musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a s výjimkou
případů uvedených v § 48 odst. 4 a 5 i průkazu profesní způsobilosti řidiče.“.
3. V § 52c odst. 2 písm. b) se za slova „v plném rozsahu“ vkládají slova „a způsobem
předepsaným v § 48“.
4. V § 62 se slova „§ 48 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 48 odst. 7“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 23, 24 a 35, které nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

- 17 -

