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Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 

zákonem č. 268/2015 Sb. 

s účinností od 31. prosince 2015 

 

§ 6 

(…) 

 

 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených 

bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1
2
) 

přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a 

rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí,  než je počet sedadel 

vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, bez použití zádržného 

bezpečnostního systému. 

 

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

 

a) řidičský průkaz, 

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

c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 

zvláštního právního předpisu,
9
)
 

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

 

(8) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění udělené pro 

skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako 

rovnocenné, kterému nebyla do řidičského průkazu zaznamenána profesní způsobilost řidiče, 

je dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou 

skupinu vozidel nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, 

s výjimkou vozidel stanovených zvláštním právním předpisem
9a

). Držitel průkazu profesní 

způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního 

právního předpisu
9b

), je oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny C a C+E až od 

21 let a motorové vozidlo zařazené do skupiny D a D+E až od 23 let, s výjimkou motorového 

vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu 

profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle 

zvláštního právního předpisu
9b

), je oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny C 

a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. 

 

(9) Záznam o profesní způsobilosti řidiče nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče pro 

některou ze skupin C1, C1+E, C nebo C+E platí pro všechny tyto skupiny vozidel. Záznam 

o profesní způsobilosti řidiče nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče pro některou ze skupin 

D1, D1+E, D nebo D+E platí pro všechny tyto skupiny vozidel. Věkové hranice podle 

odstavce 9 8 tím nejsou dotčeny. 

(10) Povinnost podle odstavce 9 8 se nevztahuje na řidiče, který je občanem jiného než 

členského státu Evropské unie a nevykonává závislou práci
9c

) pro zaměstnavatele usazeného 

na území členského státu Evropské unie ani nepodniká na území členského státu Evropské 

unie. 
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(11) Na výzvu policisty nebo vojenského policisty je řidič motorového vozidla povinen 

předložit doklady podle odstavců 8 a 9  7 a 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka 

obecní policie ve stejnokroji nebo celníka 
9d

) ve stejnokroji je řidič motorového vozidla 

povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi
9d

) ve stejnokroji ke kontrole 

doklady podle odst. 8  7 písm. a) a b). 

 

(12) 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. 

 

(…) 

 

§ 18 

Rychlost jízdy 

(…) 

(3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg 

a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h
-1

; na dálnici a silnici pro motorová 

vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h
-1

  na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 

110 km.h
-1

 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h
-1

. Řidič jiného motorového vozidla smí jet 

rychlostí nejvýše 80 km.h
-1

. 

(…) 

 

(6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší 

dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová 

vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 

90 km.h
-1

. 

 

(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší 

dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h
-1

. 

 

(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší 

dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h
-1

. Na silnici pro 

motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou 

rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h
-1

. 

 

(…) 

 

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy 

§ 41 

(…) 

 

8) Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici nebo silnici pro motorová vozidla 

o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou 

řidiči souběžně jedoucích 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 jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních 
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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. 
 

(…) 

 

§ 67 

Speciální označení vozidel a osob 

(…) 

 

(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“ „MIMO DOPRAVNÍ 

OBSLUHU". 

 

(…) 

 

 

§ 76 

Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou 

úpravou provozu na pozemních komunikacích 

(…) 

 

(5) Pokyny policisty, strážníka obecní policie, vojenského policisty nebo příslušníka vojenské 

pořádkové služby jsou nadřazeny světelným signálům, dopravním značkám nebo dopravním 

zařízením přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. 

 

§ 77 

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích 

 

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro 

provozní informace stanoví 

 

a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím 

písemném vyjádření příslušného orgánu policie, 

 

b) na dálnici
1
) a rychlostní silnici

1
) ministerstvo po předchozím písemném vyjádření 

Ministerstva vnitra, 

 

c) na silnici II. a III. třídy
1)

 a na místní komunikaci
1)

 obecní úřad obce s rozšířenou působností 

po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. 

 

(2) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní 

informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku 

příslušného orgánu policie. 
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(3) Užití dopravních značek „Železniční přejezd se závorami“, „Železniční přejezd bez 

závor“, „Návěstní deska“, „Tramvaj“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a užití dopravní 

značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“, má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví 

na silnici I. třídy
1)

 místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní 

komunikaci
1)

 místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím 

písemném vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním 

úřadem.
11

) 

 

(4) Užití dopravních značek „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a 

„Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelného signálu „Signál pro 

zabezpečení železničního přejezdu“ a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad
11

) po 

projednání s příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. 

třídy
1)

 nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o 

užití těchto značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci,
1
) vždy po předchozím 

písemném stanovisku příslušného orgánu policie. 

 

(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. 

 

(6) Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje    ten 

orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. 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. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené 

rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost 

silničního provozu. 

 

§ 77 

 

Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, 

místních komunikacích a veřejně přístupných 

účelových komunikacích 
 

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro 

provozní informace stanoví 

a) na dálnici ministerstvo,  

b) na silnici I. třídy krajský úřad, 

c) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

d) drážní správní úřad
11)

, jde-li o užití dopravní značky "Výstražný kříž pro železniční přejezd 

jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný", světelný signál "Signál 

pro zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje na pozemních komunikacích 

s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné. 

(2) Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích a užití zařízení pro provozní informace jsou 
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a) Ministerstvo vnitra, jde-li o dálnice, 

b) policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, 

c) drážní správní úřad
11)

, jde-li o užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" před 

železničním přejezdem a dopravní značky "Železniční přejezd se závorami", "Železniční 

přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj" a "Dej přednost v jízdě tramvaji!", 

d) krajský úřad, jde-li o stanovení podle odstavce 1 písm. d) na silnici I. třídy, a 

e) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o stanovení podle odstavce 1 písm. d) na 

silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. 

(3) Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

nebo užití zařízení pro provozní informace podle odstavce 1 projedná příslušný správní orgán 

s dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu 

stanovení, má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí. 

 

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu 

provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových 

komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření 

obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů. 

 

(5) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný 

správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové 

dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné 

dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh 

zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž 

správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území 

dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li 

o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný 

správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek 

nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

(6) Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná úprava provozu 

stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka; to neplatí, jde-li o stanovení 

místní nebo přechodné úpravy opatřením obecné povahy. 

 

(7) Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje na 

žádost správní orgán, který úpravu stanovil. Dotčeným orgánem v řízení je policie. Výjimku 

lze povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení 

bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není právní nárok. 

Z místní a přechodné úpravy, kterou je stanovena nejvyšší dovolená rychlost, nelze výjimku 

povolit. 
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§ 77a 

 

Místní a přechodná úprava provozu na účelových komunikacích, 

které nejsou veřejně přístupné 
 

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na 

účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace 

oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní 

informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídí odstranění místní nebo přechodné úpravy 

provozu nebo zařízení pro provozní informace, není-li splněna podmínka bezpečnosti podle 

§ 78 odst. 2. Pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu si obecní úřad obce 

s rozšířenou působností vyžádá stanovisko policie. 

 

(3) Od místní a přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci, která není veřejně 

přístupná, se účastník silničního provozu může odchýlit na základě předchozího souhlasu 

vlastníka účelové komunikace, není-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu. 

 

 
 

§ 124 

Působnost  

(…) 

 

(2) Ministerstvo 

a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5 a § 83 odst. 5, 

b) stanoví po písemném vyjádření Ministerstva vnitra místní a přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích na dálnici a rychlostní silnici
1
) a užití zařízení pro provozní 

informace na dálnici a rychlostní silnici,1) dálnici. 

(…) 

 

(4) Krajský úřad 

a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5, 

b) stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,
1
) a užití 

zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,
1
) 

b) stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy 

a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy; místně příslušný je krajský úřad, v 

jehož územním obvodu se silnice I. třídy nachází, 

 

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

(…) 

 

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném vyjádření příslušného 

orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. 
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a III. třídy a na místní komunikaci
1
) a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. 

třídy a na místní komunikaci.
1
) 

 

 

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné 

účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní 

komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Místně příslušný je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se pozemní komunikace nachází. 

 

(…) 

 

Příloha 

 

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení 

vozidla podle jiného právního předpisu                                           
3 

 

 

 

Čl. IV 

 

Přechodná ustanovení 
 

1. Bylo-li Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky vydáno písemné vyjádření ke 

stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití 

zařízení pro provozní informace nebo byla-li podána žádost o souhlas příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností se stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných 

účelových komunikacích, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích a užití zařízení pro provozní informace zahájené přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Řízení o povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne 

neskončené se dokončí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

3. Dodatková tabulka MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY užitá před nabytím účinnosti tohoto 

zákona zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu 5 let od 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 


