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

zákonem č. 230/2014 Sb., 

s účinností od 7. listopadu 2014. 

 

V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na 

barevném podkladu, zrušené části jsou vyznačeny přeškrtnutím a barevným podkladem. Po 

nabytí účinnosti novely uvedeme komentovanou verzi zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu, v platném znění. 

 
 

Zákon č. 230/2014 Sb. mění následující 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. 

 

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

47) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 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 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 

průkazech. 

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. 
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43) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 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 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 

průkazech. 

 

 
 

§ 80a 

Skupiny vozidel 

 

(1) Do skupiny 

 

a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h
-1 

 

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm
3
 nebo 

s výkonem elektrického motoru do 4 kW, 

 

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm
3
 nebo u jiných 

motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

 

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem 

zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm
3
 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

 

b) A1 jsou zařazeny 

 

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem 

výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru 

nepřevyšujícím 125 cm
3
, 

 

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 

 

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru 

nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny 

z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 

 

d) A jsou zařazeny 
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1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 

 

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 

 

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), 

jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 

550 kg u vozidel určených k přepravě zboží, 

 

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), 

jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob 

kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti  

 

1. nepřevyšující 750 kg,  

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 

3 500 kg, nebo 

3. převyšující 750 kg, pokud nejvyšší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 

kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu. 

 

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost 

převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě 

řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 

nepřevyšující 750 kg, 

 

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), 

jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob 

kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 

nepřevyšující 750 kg, 

 

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, určená pro přepravu 

více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o 

největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 

 

j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), určená pro 

přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o 

největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 

 

(…) 
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§ 83 

Věk 

(…) 

 

(6) Řidičské oprávnění pro skupinu 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 

oprávnění 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) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 

podle zvláštního právního předpisu
9b

) 

 

1. v rozšířeném rozsahu, nebo 

 

2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo 

D+E uděleno ve věku 23 let. 

 

 
 

§ 90 

Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel 

 

(1) Řidičské oprávnění může být uděleno pouze osobě, která získala odbornou způsobilost k 

řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu
4
) (dále jen „odborná 

způsobilost“). 

 

(2) Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy
4
) 

s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění  pro příslušnou skupinu pouze na vozidla 

s tímto druhem převodovky. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí 

vozidlo, ve kterém není pedál spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské 

oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A, ruční páka spojky. Omezení řidičského oprávnění se 

neprovede, jde-li o řidičské oprávnění 

a) pro skupinu AM, nebo 

b) pro skupinu C, C+E, D nebo D+E, je-li žadatel již držitelem řidičského oprávnění 

uděleného pro řízení vozidel zařazených alespoň do jedné ze skupin B, B+E, C, C+E, C1, 

C1+E, D, D1 nebo D1+E, které není omezeno pouze na řízení vozidel vybavených 

automatickou převodovkou. 
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(3) Při řízení drážních vozidel,
11

) která jsou používána v provozu na pozemních 

komunikacích, musí být řidič tohoto vozidla držitelem oprávnění k řízení drážního vozidla 

podle zvláštního právního předpisu.
11

) Řidič trolejbusu musí být držitelem řidičského 

oprávnění skupiny D. 

 

 

Nový § 122d: 

 

 

§ 122d 

 

(1) Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o řidičích, řidičských 

oprávněních a řidičských průkazech způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Za 

tímto účelem ministerstvo zajistí 

a) výdej údajů podle § 119 odst. 2 písm. a), b), c), e), f), i), j), k), m), n), o) nebo s) 

z centrálního registru příslušnému orgánu jiného členského státu na základě jeho požadavku a  

b) předání požadavku obecního úřadu obce s rozšířenou působností na poskytnutí údajů podle 

písmene a) z příslušného registru jiného členského státu příslušnému orgánu tohoto členského 

státu a předání poskytnutých údajů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

(2) Údaje o řidičích, řidičských oprávněních a řidičských průkazech lze požadovat a vydat 

pouze pro účely výkonu kontroly a vedení správních řízení týkajících se řidičského oprávnění 

a řidičského průkazu. 

 

 
 

 

§ 125c 

Přestupky 

 

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

a) řídí vozidlo, 

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 

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 komunikacích
34a

) tak závažným 

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

alkoholického 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 podle § 81, 

(…) 

 
 

§ 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. 

(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 osoby
38c

) 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 § 125f. 

(…) 

 

Nový § 125j: 

 

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

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 sankcí, 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) Vzor informačního formuláře stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 137 

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů 

 

(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, § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 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. 8, § 87a odst. 9, § 92 odst. 8, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 

109 odst. 10, § 110 odst. 8, § 110a odst.7, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 116 

odst. 4 a 7, § 118b odst. 6, § 122b,  § 123 odst. 6, § 124 odst. 3, § 125a odst. 8 a § 125b odst. 

3 a § 125j odst. 3. 

 

 
 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Řidičská oprávnění pro skupinu B udělená v době od 19. ledna 2013 do dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona se považují za řidičská oprávnění pro skupinu B udělená podle 

zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Řidičská oprávnění pro skupinu D1 udělená  

a) před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v dosavadním rozsahu, 

b) od 19. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají na území České 

republiky zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 


