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Novela zákona č. 361/2000 Sb. zákonem č. 193/2018 Sb.,  

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-

kacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro-

vozem 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, a další 

související zákony 

 

Účinnost od 1. října 2018  

 

 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

HLAVA I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
47

) a upravuje 

a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích
1
), 

b) pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy, 

e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie“) 

ve věcech provozu na pozemních komunikacích. 

47) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských stá-

tů týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice 

Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání 

bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průka-

zech. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění příhraniční 

výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshra-

niční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci 

a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. 

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378396
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086253
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických 

kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES. Směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 

96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální pří-

pustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní 

provoz. 

 
 

§ 6 

(..) 

 

(7) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe 

a) řidičský průkaz, 

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu
2
), 

c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem 

nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam 

o profesní způsobilosti v řidičském průkazu, 

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3, 

e) v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T
2)

 

s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1

 

1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného členského 

státu, a 

2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném 

členském státě. 

(8) Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policis-

ty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke 

kontrole. 

(9) Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka
9d

) podrobit vozidlo 

kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo 

jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy. 

(9) Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty technické silnič-

ní kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla 

nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozlože-

ní hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla 

nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v 

jízdní soupravu. 

 

§ 6a 

(1) Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle § 6 odst. 9 je řidič po-

vinen 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086254
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378356
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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. Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo 

nebezpečná závada, zašle policie kopii dokladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle zvláštního 

právního předpisu
38b

). Není-li takový obecní úřad obce s rozšířenou působností, zašle policie 

kopii dokladu Ministerstvu dopravy (dále jen „ministerstvo“). 

(3) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebez-

pečná závada
2
), 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 prová-

děcí právní předpis. 

 

 

§ 6a 

 

Technická silniční kontrola 
 

(1) Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického stavu a činnosti vozidla, 

jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní 

prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad podle zvláštního právního předpisu
2)

. Nelze-li 

účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má poli-

cista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vo-

zidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve 

stanici technické kontroly, ve stanici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu záznamového zaří-

zení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
32b)

, v autorizovaném metrologickém 

středisku. 

 

(2) Při technické silniční kontrole je řidič povinen 

 

a) zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly, do stanice měření emisí 

nebo do autorizovaného metrologického střediska, pokud zajížďka včetně cesty zpět není del-

ší než 16 kilometrů, 

 

b) předložit doklady podle § 6 odst. 7 písm. e), jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, 

O3, O4 nebo vozidlo kategorie T
2
) s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h

-1
, a 

c) řídit se pokyny osoby provádějící kontrolu. 

(3) O provedené technické silniční kontrole vydá policie řidiči doklad. Údaje obsažené 

v tomto dokladu předá policie Ministerstvu dopravy (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo 

tyto údaje zpřístupní prostřednictvím informačního systému technických prohlídek
2)

. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378393
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(4) Náklady na provedení technické silniční kontroly uhradí tomu, kdo ji provedl, policie. 

Zjistí-li se při technické silniční kontrole vážná nebo nebezpečná závada
2)

, je řidič vozidla 

povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit; při správě placení těchto nákladů 

se postupuje podle daňového řádu. 

 

(5) Technické silniční kontroly jsou prováděny bez ohledu na státní občanství řidiče a stát, ve 

kterém je vozidlo registrováno. Technickou silniční kontrolu nesmí provádět osoba, která je 

s ohledem na svůj poměr k řidiči nebo provozovateli vozidla podjatá. Osoba provádějící tech-

nickou silniční kontrolu nesmí získat majetkový nebo jiný prospěch v závislosti na výsledku 

kontroly. Osoba obsluhující mobilní kontrolní jednotku musí být držitelem profesního osvěd-

čení kontrolního technika
2)

. 

 

(6) Technické silniční kontroly vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4
2)

 se provádějí tak, 

aby celkový počet těchto kontrol provedených v kalendářním roce odpovídal nejméně 5 % 

z celkového počtu vozidel těchto kategorií zapsaných v registru silničních vozidel. 

 

(7) Způsob a rozsah provádění technické silniční kontroly, technické podmínky pro hodnocení 

jejího výsledku, technické požadavky na mobilní kontrolní jednotky, náležitosti dokladu 

o provedené technické silniční kontrole, způsob a formu předání údajů obsažených v tomto 

dokladu a způsob stanovení nákladů na provedení technické silniční kontroly stanoví prová-

děcí právní předpis. 

 

 

§ 6b 

(1) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy technické silniční 

kontrole nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své 

povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komu-

nikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, 

zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidi-

či vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení 

o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá 

u sebe. 

(2) V dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavce 1 policista uvede 

a) identifikační údaje zadrženého osvědčení o registraci vozidla, 

b) zjištěné závady podle odstavce 1, 

c) údaj o tom, zda bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo při kontrole technického stavu 

vozidla nebo jízdní soupravy technické silniční kontrole nebo při objasňování dopravní neho-

dy, 

d) úřad příslušný k vrácení zadrženého osvědčení o registraci vozidla, 

e) poučení o důsledcích zadržení osvědčení o registraci vozidla a podmínkách jeho vrácení, a 

f) v případě, že osvědčení o registraci vozidla nebylo možno zadržet z důvodu, že je řidič vo-

zidla neměl u sebe, údaj o této skutečnosti. 
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(3) Zadržené osvědčení o registraci vozidla zašle policie spolu s kopií dokladu o jeho zadržení 

a kopií dokladu o provedené technické silniční kontrole, byl-li vydán, bez zbytečného odkla-

du, nejpozději následující pracovní den po dni jeho zadržení, obecnímu úřadu obce s rozšíře-

nou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle 

zvláštního právního předpisu
38b

) nebo ministerstvu, není-li takový úřad. Není-li doklad 

o zadržení osvědčení o registraci vozidla vydán podle odstavce 1 provozovateli vozidla, zašle 

policie ve stejné lhůtě kopii dokladu rovněž provozovateli vozidla. 

(4) Nelze-li osvědčení o registraci vozidla zadržet, neboť při zjištění důvodu pro jeho zadržení 

je řidič vozidla nemá u sebe, je provozovatel vozidla povinen toto osvědčení odevzdat do 5 

pracovních dnů ode dne vydání dokladu o jeho zadržení nebo od doručení kopie tohoto do-

kladu úřadu příslušnému podle odstavce 3. Policista při výkonu dohledu nad bezpečností 

a plynulostí provozu na pozemních komunikacích zadrží osvědčení o registraci vozidla, které 

dosud nebylo odevzdáno, a zašle je nejpozději následující pracovní den příslušnému úřadu; 

osobě, která měla osvědčení u sebe, o tom vydá doklad. Je-li takové osvědčení o registraci 

vozidla předloženo ke kontrole strážníku obecní policie, je strážník povinen přivolat policii 

a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie. 

(5) Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla základních složek integrovaného záchranného systé-

mu, vozidla ozbrojených sil, vozidla zpravodajských služeb a vozidla Horské služby. 

(6) Nebezpečné závady, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohro-

žení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu 

vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a vzory dokladů o zadržení osvědčení 

o registraci vozidla podle odstavců 1 a 4 vymezí prováděcí právní předpis. 

 

§ 6c 

(1) Úřad, kterému bylo zadržené osvědčení o registraci vozidla podle § 6b odst. 3 nebo 4 za-

sláno nebo odevzdáno, vrátí provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla na 

jeho žádost, prokáže-li žadatel protokolem o technické prohlídce, že 

a) nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy 

technické silniční kontrole byly odstraněny, nebo 

b) vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné 

závady zjištěné při objasňování dopravní nehody. 

(2) Neobdrží-li ministerstvo žádost podle odstavce 1 do 30 dnů ode dne doručení zadrženého 

osvědčení o registraci vozidla, zašle toto osvědčení příslušnému ústřednímu orgánu státu, kte-

rý osvědčení o registraci vozidla vydal. 

(3) Protokol o technické prohlídce prokazující odstranění závad, pro něž bylo osvědčení 

o registraci vozidla zadrženo, nahrazuje po dobu 5 pracovních dnů zadržené osvědčení 

o registraci vozidla. 
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Jízda vozidel s právem přednostní jízdy 

§ 41 

(1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá 

zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy
2
), případně doplněného 

o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen „vozidlo s právem přednostní jízdy“), není 

povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g), § 6 odst. 5 

a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 

odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 

odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je 

však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních ko-

munikacích. 

(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem 

modré barvy
2
) mohou být vybavena vozidla 

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu
13

), 

b) Vězeňské služby, 

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu
12

), 

d) obecní policie
5
), která určí obec, 

e) používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární 

ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, 

f) důlní záchranné služby, 

g) poruchové služby plynárenských zařízení, 

h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby 

a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče, 

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úko-

lů civilní ochrany. 

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu
14

), 

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu
45

), 

l) zpravodajských služeb při přepravě nosičů utajovaných informací nebo osob, kterým po-

skytují ochranu. 

 

(…) 

 (8) Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pru-

zích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedou-

cích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh 

široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru 

jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086254
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086254
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086279
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086277
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086261
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086282
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4410449


Zákon č. 361/2000 Sb., novela zákonem č. 193/2018 Sb., účinnost od 1. října 2018 

7 

 

jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v 

jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na 

střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem 

přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní 

komunikace a vozidla technické pomoci. 

(8) Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně 

průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel po-

vinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při 

tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než 

dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, 

a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem 

přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění násled-

ků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. 

(9) Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle, 

musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozi-

dlo. 

(10) V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat zvláštních vý-

stražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá vozidlo s právem 

přednostní jízdy, nebo je napodobovat. 

(11) Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být vybavena vozidla Mi-

nisterstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu
13

), vozidla 

používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany 

a vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 

 

§ 43 

Omezení jízdy některých vozidel 

(…) 

 

(4) Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré nebo 

modré a červené barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením. 

(5) Ze zákazu jízdy podle odstavců 1 a 2 může místně příslušný krajský úřad z důvodu hod-

ného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje povolu-

je ministerstvo. Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku. 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení výjimky podle odstavce 5. 

 

 

 

 



Zákon č. 361/2000 Sb., novela zákonem č. 193/2018 Sb., účinnost od 1. října 2018 

8 

 

§ 43a 

Hmotnosti a rozměry vozidel 

 

(1) Řidič motorového vozidla nesmí užít vozidlo, jehož hmotnost, rozměry včetně nákladu 

nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol ohrožují bez-

pečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li jeho 

užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1). 

 

(2) Řidič nesmí užít jízdní soupravu, pokud 

 

a) její hmotnost nebo rozměry včetně nákladu ohrožují bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li její užití umožněno postupem podle 

zvláštního právního předpisu
1)

, 

b) hmotnost nebo rozměry jednotlivých vozidel včetně nákladu, poměr hmotností jednotli-

vých vozidel nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol 

ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, 

není-li její užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu
1)

, nebo 

 

c) spojení vozidel ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 

(3) Řidič motorového vozidla kategorie M2, M3, N2, N32) nebo jízdní soupravy tvořené tímto 

vozidlem a přípojným vozidlem kategorie O2) musí mít při řízení u sebe technický průkaz ne-

bo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li tyto údaje 

uvedeny na štítku připevněném na vozidle. 

(4) Je-li vozidlo vybaveno sklopným nebo odnímatelným zařízením pro snížení aerodynamic-

kého odporu, nesmí jeho použití ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 

(5) Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo dovolit užití vozidla v případech podle odstavce 

1 nebo 2, není-li jeho užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1). 

 

(6) Hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel 

v jízdní soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž 

nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní 

komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu a použití sklopného nebo od-

nímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje bez-

pečnost provozu na pozemních komunikacích, a rozsah údajů uváděných v dokladu 

o rozměrech vozidla stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 45 

Překážka provozu na pozemních komunikacích 

(1) Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstra-

nit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace
1
). 

(2) Není-li možno překážku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, musí 

ji její původce označit a ohlásit policii. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086253
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(3) Překážka provozu na pozemních komunikacích musí být označena tak, aby ji jiný účastník 

provozu na pozemních komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat, napří-

klad červeným praporkem, dopravním zařízením „Zábrana pro označení uzavírky“, „Směro-

vací deska“, „Pojízdná uzavírková tabule“ nebo vozidlem vybaveným zvláštním výstražným 

světlem oranžové nebo modré barvy oranžové, modré nebo modré a červené. Za snížené vidi-

telnosti musí být dopravní zařízení doplněno výstražným světlem žluté barvy. Pro označení 

motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem
2
), platí 

§ 26 odst. 3 a pro označení vozidla za snížené viditelnosti též § 33 odst. 2. 

(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění 

policista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li o dálnici, zajistí odstranění vozidla na 

výzvu policisty některá z osob uvedených v odstavci 1; vozidlo se odstraní na náklad jeho 

provozovatele. 

(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. 

(6) Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích upraví prováděcí 

právní předpis. 

 

§ 52 

Přeprava nákladu 

(1) Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak, aby neomezovaly a neohrožovaly 

řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče. 

(2) Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla 

a maximální přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn 

a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpeč-

nost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komu-

nikaci, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětle-

ní, odrazky a registrační značku, rozpoznávací značku státu a vyznačení nejvyšší povolené 

rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu, jako jsou například 

plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednot-

livé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat. 

(3) Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad 

z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než 

o 400 mm a u nemotorového vozidla jeho okraj více než o 400 mm, musí být přečnívající 

konec nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené 

viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem 

a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nej-

výše 1,5 m nad rovinou vozovky. 

(4) Při přepravě zemědělských produktů za nesnížené viditelnosti neplatí odstavec 2 

o označení nákladu přečnívajícího vozidlo do strany; za snížené viditelnosti se užije světel, 

odrazek nebo odrazových desek
2
). 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086254
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086254
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(5) Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani 

zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

(6) Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho sa-

movolnému odlétávání. 

(7) Nakládání a skládání nákladu na pozemní komunikaci je dovoleno jen tehdy, nelze-li to 

provést mimo pozemní komunikaci. Náklad musí být složen a naložen co nejrychleji a tak, 

aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

(8) Odesílatel je povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, 

který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu podle odstavců 

1, 2 a 7. 

(9) Jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 nebo vozidlo kategorie T2) 

s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, lze kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění 

nákladu podle odstavce 1, 2, 5 nebo 6 spojit s technickou silniční kontrolou. V takovém pří-

padě se výsledek kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu zapíše do dokladu 

o provedené technické silniční kontrole. 

(10) Další podmínky přepravy nákladu včetně podmínek přepravy nebezpečných věcí stanoví 

zvláštní právní předpis
21

). Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajiš-

tění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

§ 73 

(1) Je-li na stezce pro cyklisty nebo cyklistickém pruhu zřízeno světelné signalizační zařízení 

se světelnými signály „Signál pro cyklisty se znamením Stůj!“, „Signál pro cyklisty se zna-

mením Pozor!“, „Signál pro cyklisty se znamením Volno“, „Signál pro cyklisty se zelenou 

směrovou šipkou nebo šipkami" nebo "Signál pro cyklisty Doplňková zelená šipka", platí 

obdobně § 70 odst. 2 písm. a) až d) a) až e) a g). To platí i tehdy, je-li signál s plnými kruho-

vými světly doplněn bílou tabulkou s vyobrazením jízdního kola. 

(2) Jsou-li signály pro cyklisty umístěny za pozemní komunikací, znamená signál 

a) „Signál pro cyklisty se znamením Stůj!“, že cyklista nesmí vjíždět na vozovku, 

b) „Signál pro cyklisty se znamením Stůj!“ spolu se signálem „Signál pro cyklisty se zname-

ním Pozor!“, že cyklista je povinen připravit se k jízdě, 

c) „Signál pro cyklisty se znamením Volno“, že cyklista může přejíždět vozovku; rozsvítí-li 

se poté signál „Signál pro cyklisty se znamením Pozor!“, smí dokončit přejetí k světelnému 

signalizačnímu zařízení s tímto signálem. 

(3) Tam, kde jsou světelná signalizační zařízení pro cyklisty vybavena tlačítkem pro cyklisty, 

smí cyklista po stisknutí tlačítka vjet na vozovku teprve na znamení signálu „Signál pro cyk-

listy se znamením Volno“. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086296
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§ 83 

Věk 

(…) 

(6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 

let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské opráv-

nění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) jeho držitele k řízení 

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
9b

), 

b) je-li profesně způsobilý a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpi-

su
9b

) 

1. v rozšířeném rozsahu, nebo 

2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel 

dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 

km, 21 let. 

 

Pravidelné lékařské prohlídky 

§ 87 

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat 

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá 

zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy
2
), případně doplněného 

o zvláštní zvukové výstražné znamení, 

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorové-

ho vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, 

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti 

prováděné podle zvláštního právního předpisu
28

). 

d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, po-

kud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel, 

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštní-

ho právního předpisu
4
). 

(…) 

§ 87a 

Dopravně psychologické vyšetření 

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat 

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automo-

bil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší 

povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378354
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378354
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086254
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086304
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086258
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automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž 

největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, 

b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo 

zařazené do některé z těchto skupin vozidel. 

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 

povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu doprav-

ně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den 

dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Povinnost podrobit se dopravně psychologickému 

vyšetření před zahájením výkonu činnosti nevzniká, podrobil-li se držitel řidičského oprávně-

ní uvedený v odstavci 1 dopravně psychologickému vyšetření před získáním tohoto řidičského 

oprávnění, a ode dne provedení vyšetření neuplynulo ke dni zahájení výkonu činnosti více než 

6 měsíců. 

(…) 

 

§ 87b 

(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motoro-

vých vozidel (dále jen „psychická způsobilost“). 

(2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží 

psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 

30 dní, a výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní. 

(3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzova-

né osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba 

psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových 

vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis po-

sudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu ob-

ce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzo-

vané osoby. 

(4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které 

eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované 

osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení 

a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích 

dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání ko-

pie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy 

o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provede-

ní. 

(5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku 

o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. 
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§ 93 

Podmínění a omezení řidičského oprávnění 

(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění podmíní, jestliže 

držitel řidičského oprávnění je zdravotně nebo psychicky způsobilý k řízení motorových vo-

zidel s podmínkou. 

(2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění omezí, jestliže drži-

tel řidičského oprávnění 

a) pozbyl částečně odbornou způsobilost, 

b) přestal splňovat některou z dalších podmínek podle § 91, 

c) se vzdal řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel. 

(3) Skutečnost podle odstavce 2 písm. c) musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno 

a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, 

b) adresa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění, 

c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděle-

no, 

d) skupina vozidel, pro kterou se držitel řidičského oprávnění vzdává. 

(4) K oznámení podle odstavce 3 musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičské-

ho oprávnění. Po podání oznámení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezod-

kladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 2, které jsou v něm uvedeny, 

a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění. 

(5) V rozhodnutí o podmínění řidičského oprávnění podle odstavce 1 nebo o omezení řidič-

ského oprávnění podle odstavce 2 písm. a) a b) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou pů-

sobností uvede rozsah podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a popřípadě další pod-

miňující nebo omezující podmínky pro výkon řidičského oprávnění, které musí držitel řidič-

ského oprávnění splňovat. Omezení řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. c) vezme 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení podle odstavce 3 na 

vědomí a nerozhoduje o omezení řidičského oprávnění. 

 

 

§ 118a 

Zabránění v jízdě 

(1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunika-

cích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě 

použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostře-

dek“) nebo odtažením vozidla, jestliže řidič 
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a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení 

nebo těžké újmě na zdraví, 

b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povi-

nen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b), 

c) je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy, 

d) je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo 

užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné 

návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 

e) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního 

předpisu
7
) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, 

f) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právní-

ho předpisu
7
) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, 

g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu 

vozidel, 

h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem
30

) 

uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. 

(2) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunika-

cích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením 

vozidla, jestliže, 

a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno, 

b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích
34a

) tak závažným 

způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, 

c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou 

hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou 

hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního 

předpisu1), překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem, nebo 

c) řidič odmítl podrobit vozidlo technické silniční kontrole, nebo 

 

d) je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s § 47a. 

(3) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunika-

cích zabránit v jízdě vozidlu autoškoly použitím technického prostředku k zabránění odjezdu 

vozidla nebo odtažením vozidla, jestliže učitel autoškoly 

a) požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy nebo bezprostředně 

před jízdou anebo v takové době před zahájením jízdy, že by v době jízdy ještě mohl být pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086263
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086263
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086306
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378380
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086253
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b) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. a) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního práv-

ního předpisu
7
) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, 

c) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. b) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního práv-

ního předpisu
7
) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou. 

(4) Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 přivolat poli-

cii a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie. 

(5) Policista zajistí zabránění v jízdě vozidla na náklady řidiče nebo provozovatele vozidla. 

(6) Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě vozidla. 

Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat v jízdě 

jiný způsobilý řidič. Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. c), policie uvolní 

vozidlo nejpozději po 48 hodinách. 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. 

(7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nelze použít, pokud by vozidlo tvořilo překážku 

provozu na pozemních komunikacích. 

(8) Při nesprávném postupu policisty může poškozený postupovat podle zákona č. 82/1998 

Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo ne-

správným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád). 

 

§ 118c 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznáme-

ní o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na základě něhož lze rozhodnout 

o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trest-

ném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu 

státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení řidičského 

průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a postoupí mu zadržený 

řidičský průkaz k úschově. 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz bez zbytečného 

odkladu jeho držiteli, jestliže 

a) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1, 

b) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl 

uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel 

nebo 

c) nebylo pravomocně skončeno řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, a ode 

dne zadržení řidičského průkazu uplynula doba, na kterou 

1. byl rozhodnutím vydaným v prvním stupni řízení o tomto skutku uložen trest nebo správní 

trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086263
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086263
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2. lze uložit trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel za tento skutek. 

(3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu správního trestu nebo 

trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud byl tento 

správní trest nebo trest řidiči uložen za skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz. 

 

§ 122 

Centrální registr řidičů 

(…) 

(5) Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, policie, Vojenská policie, 

obecní policie, soudy, státní zastupitelství a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn 

přímý přístup do centrálního registru řidičů. 

(6) Výpis z údajů z centrálního registru se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, zvláštním 

právním předpisem
35

). 

(7) Z centrálního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné sprá-

vy
35b

). 

 

§ 124 

Působnost 

(…) 

 

(11) Policie vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 

tím, že 

a) kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunika-

cích a podílí se na jeho řízení, 

b) objasňuje dopravní nehody, 

c) vede evidenci dopravních nehod, 

d) projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona, 

e) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(12) Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou přísluš-

níci Policie ve služebním stejnokroji oprávněni zejména 

a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích, 

b) zastavovat vozidla, 

c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086319
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f4378385
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d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b, 

e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem, 

f) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu
7
) ke zjiště-

ní, zda není ovlivněn alkoholem, 

g) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu
7)

 ke zjiště-

ní, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, 

h) vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla, 

i) vyzvat řidiče motorového vozidla ke kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu, 

maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla 

nebo jízdní soupravy, 

i) vyzvat řidiče vozidla, aby podrobil vozidlo technické silniční kontrole, kontrole umístění, 

upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole 

poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupi-

ny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně ná-

kladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu, 

 

j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, postu-

pem dle § 45 odst. 4, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, 

k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního 

předpisu
37

). 

l) vybírat kauce podle § 124a, 

m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b, 

n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla podle § 124c. 

(13) Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) 

bodů 1, 3 až 6 a 8 až 10 8, 9 a 11. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat pře-

stupek podle tohoto zákona spáchaný 

a) porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo 

c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na 

zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku. 

§ 125c 

Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích 

a) řídí vozidlo, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086263
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086263
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086332
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1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem
38b

) není umístěna tabulka státní poznávací 

značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která ne-

byla vozidlu přidělena, 

2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že 

je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, 

3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích
34a

) tak závažným 

způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, 

nebo 

4. jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo, 

b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití 

alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoho-

lického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky, 

c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím 

alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, 

d) se v rozporu s § 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, 

e) řídí motorové vozidlo a 

1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění, 

2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1, 

3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního 

předpisu
4
) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švý-

carské konfederace, 

4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, 

5. 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, nebo 

6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekuč-

ního řádu, 

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, 

3. 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 písm. 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 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20180701#f4378393
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20180701#f2086258
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anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost 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 bez-

pečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je 

povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbo-

čuje, 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. 4 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 nepro-

dleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohláše-

ní dopravní nehody, 

j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar, 

k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost 

stanovenou v hlavě II tohoto zákona. 

(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 potřeb-

né k určení její totožnosti. 

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad řidičem 

motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na pozemních komu-

nikacích 

a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku 

během jízdy ve výcvikovém vozidle, 

b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po poži-

tí alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoho-
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lického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu nebo jiné ná-

vykové látky, 

c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho schop-

nost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu, 

d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při výkonu čin-

nosti učitele autoškoly nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření, 

b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, 

mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo 

zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci 

vozidla. 

(5) Za přestupek se uloží pokuta 

a) od 25000 Kč do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, 

a písm. h), 

b) od 10000 Kč do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 a odstavce 

3, 

c) od 2500 Kč do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), 

d) od 5000 Kč do 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 3, písm. e) 

bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2, 

e) od 4000 do 7500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 spáchaný v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, 

f) od 2500 do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. 

g) a i) a podle odstavce 4, 

g) od 1500 Kč do 2500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. k). 

(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu 

a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, 

a písm. h), 

b) od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e) 

bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3, 

c) od jednoho měsíce do šesti měsíců 

1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i) v ob-

dobí dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, 

2. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil 

vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunika-

cích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích oso-

bou k tomu oprávněnou, nebo 

3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9. 

(7) Příkazem na místě se uloží pokuta do 
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a) 2000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k), 

b) 1000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4, 

c) 2500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9, 11 a písm. g). 

(8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat příka-

zem na místě. 

(9) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 nelze uložit napomenutí. Od uložení správního trestu 

podle odstavců 5 a 6 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit. 

(10) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. h) spáchaném mezi osobami blízkými lze za-

hájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spáchá-

ním přestupku. 

§ 125d 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 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 předpi-

sem
2
), 

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 provede-

no tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením a označením vozidel Vo-

jenské policie
12

), policie
13

), celní správy
14

), obecní policie
14a

) a Vězeňské služby, 

e) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže řízení vozidla nebo svěří vozidlo osobě, o níž ne-

zná údaje potřebné k určení její totožnosti, 

f) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar, 

g) v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla. 

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f g) lze uložit pokutu do 100000 Kč. 

 

§ 125j 

(1) Pokud je podezřelým z přestupku osoba s bydlištěm v jiném členském státě Evropské 

unie, zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností této osobě spolu s oznámením o zahájení 

řízení informační formulář v úředním jazyce členského státu Evropské unie, ve kterém má 

podezřelý bydliště. Tento postup se použije v případě, že se jedná o přestupek 

a) podle § 125c odst. 1 písm. b), c), d) nebo písm. f) bodů 1 až 5, nebo 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20180701#f2086254
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20180701#f2086277
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20180701#f2086279
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20180701#f2086282
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b) podle § 125c odst. 1 písm. k) v případě, že byla porušena povinnost stanovená v § 6 odst. 1, 

byl užit vyhrazený jízdní pruh v rozporu s § 14 nebo § 27 odst. 1 písm. i) nebo byl porušen 

zákaz užít jízdní pruh stanovený v § 71 odst. 2. 

(2) Informační formulář musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, 

označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, vymezení správních trestů, které lze za 

přestupek uložit, a odkaz na tento zákon. V případě, že jde o skutek zjištěný prostřednictvím 

automatizovaného technického prostředku, musí informační formulář obsahovat identifikační 

údaje o tomto prostředku. 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne ministerstvu vždy do 31. března údaje 

o počtu zahájených řízení, ve kterých v předchozím kalendářním roce postupoval podle od-

stavce 1. 

(4) Vzor informačního formuláře stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 137 

(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 § 6a odst. 7, § 6b odst. 6, § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 43a odst. 6, § 45 odst. 6, 

§ 52 odst. 10, § 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. 9, § 87a odst. 9, § 87b odst. 5, 

§ 92 odst. 8, § 104 odst. 5, 105 odst. 4, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 

8, § 110a odst. 7, § 111 odst. 9, §  113 odst. 7, § 115 odst. 7, § 116 odst. 4 a 7, § 118b odst. 6, 

§ 122b, § 123 odst. 4, § 124 odst. 3, § 125b odst. 3 a § 125j odst. 3 § 125j odst. 4. 

(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. 

 


