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Zastavování vozidel 

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 

 

§ 79 

(1) Zastavovat vozidla je oprávněn 

a) policista ve stejnokroji, 

b) vojenský policista ve stejnokroji, 

c) strážník obecní policie ve stejnokroji 

1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na 

přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje, 

2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku 

týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

Přestupkem týkajícím se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

bude především přestupek podle § 125c (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: 

Praha 2013, s. 114).  

 

d) zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu, 

e) účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti podle § 47, 

 

Poznámka k § 47: 

(…) 

(3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni 

a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni 

zastavovat jiná vozidla, 

 

f) dopravce podle § 49 odst. 4, 

 

Poznámka k § 49 odst. 4: 

(…) 

(4) Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z 

vozidla hromadné dopravy osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo 

zastávku vstoupily do vozovky, je dopravce oprávněn zastavovat ostatní vozidla. 
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g) vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které 

dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při 

přecházení vozovky, 

h) průvodce vedených nebo hnaných zvířat podle § 60 odst. 6, 

Poznámka k § 60 odst. 6: 

(…) 

(6) Průvodce vedených nebo hnaných zvířat musí být osoba starší 15 let. Vyžaduje-li to 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je průvodce vedených nebo hnaných zvířat 

při doprovodu zvířat oprávněn zastavovat vozidla. 

 

i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami 

a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu, 

Označení zaměstnance upravuje § 32 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a její příloha č. 2. (Tamtéž s. 114).  

 

j) osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného 

přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále 

jen "pověřená osoba"); pověřená osoba je povinna při výkonu činnosti být označena podle 

prováděcího právního předpisu. 

Označení pověřených osob upravuje § 32 odst. 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a její příloha č. 2. (Tamtéž s. 114).  

 

k) celník 
9d

) ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními 

právními předpisy 
12a

), 

12 a) – např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního 

právního předpisu 
45

). 

45) – zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících 

zákonů 

 

(2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby uvedené v odstavci 1 

dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené 

viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla 

dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. 

Policista, vojenský policista, celník nebo strážník obecní policie může z jedoucího vozidla 
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zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu 
13

) ze 

směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu. 

(3) Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu 

na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k 

ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

Jedná se o obecné požadavky platné pro všechny osoby oprávněné zastavovat vozidla. 

Při zastavování vozidla je třeba přihlížet především k jeho rychlosti a vzdálenosti, 

k situaci v silničním provozu, ale i k tomu, aby zastavované vozidlo mohlo zastavit na 

místě, kde nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (Tamtéž, 

s. 115).  

 

(4) Pověřenou osobou může být pouze osoba starší 18 let, která je k činnosti podle odstavce 1 

písm. j) dostatečně způsobilá. 

Ustanovení má především stanovit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

limity, koho může k zastavování vozidel pověřit. Dostatečná způsobilost k zastavování 

vozidel bude vyplývat z tělesných a duševních schopností konkrétní osoby, které musí 

být dostatečné k tomu, aby tato osoba při zastavování neohrožovala bezpečnost ani 

plynulost provozu na pozemních komunikacích (Tamtéž, s. 115). 

 

(5) Pověřená osoba musí mít při činnosti podle odstavce 1 písm. j) u sebe pověření vydané 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Pověření musí být časově omezeno, nejdéle na 

dobu jednoho roku. Na požádání je pověřená osoba povinna prokázat se policistovi platným 

pověřením. 

(6) Pověřená osoba může zastavovat vozidla pouze na přechodu pro chodce; kde přechod pro 

chodce není nebo je neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na vozovce. 

(7) Pověřená osoba nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným provozem, a to 

ani na přechodu pro chodce. 

§ 2 písm. y): 

y) křižovatka s řízeným provozem je křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i 

doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen „policista“), 

příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen „vojenský policista“), nebo usměrňován 

strážníkem obecní policie, 

 

(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob označení osob podle odstavce 1 písm. i) a j) 

a vzor pověření podle odstavce 1 písm. j). 
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Zastavovat vozidla podle citovaného zákona může také 

- řidič vozidla, které se v tunelu stalo nepojízdným, pokud to okolnosti vyžadují. 

 

Poznámka k § 46 odst. 1 písm. b): 

(…) 

b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla, 

 

- řidič vozidla taxislužby, jestliže to vyžadují provozní nebo jiné závažné důvody. 

 

Poznámka k § 50 odst. 1: 

 

(1) Oprávnění podle § 49 odst. 4 platí obdobně i pro řidiče vozidla taxislužby.
  

§ 49 odst. 4: Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla 

hromadné dopravy osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo zastávku vstoupily do vozovky, 

je dopravce oprávněn zastavovat ostatní vozidla. 

 

 

K zastavování vozidel Policií ČR také na: 

http://www.policie.cz/clanek/opravneni-policistu.aspx 

 

 

Z judikatury: 

Nejvyšší správní soud (podle rozsudku ze dne 9. 8. 2012, čj. 9 As 52/2012 – 32, 

www.nssoud.cz): Zákonnost či oprávněnost pokynu k zastavení si nemůže vyhodnocovat 

účastník silničního provozu na základě vlastního úsudku, avšak též nelze připustit, aby obecní 

strážník zastavoval vozidla bez zákonem uvedeného důvodu. Je-li zákonným předpokladem 

zastavení vozidla podezření z přestupku, pak i subjektivní úvaha zasahujícího strážníka 

o tomto podezření musí mít nějaký reálný základ (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: 

Praha 2013, s. 114).  

 .  

 

 

 

 

 

 

http://www.policie.cz/clanek/opravneni-policistu.aspx
http://www.nssoud.cz/
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Vyhláška č. 30/2001 Sb.: 

Zastavovací terče (Příloha č. 6) 

 

 

 

 

§ 32 Označení osob oprávněných zastavovat vozidla 

(K § 79 odst. 8 zákona) 

(1) Zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a 

výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích musí být oblečen ve výstražném "Oblečení" (č. OD 1c). Oblečení má zářivou, 

např. oranžovou, barvu a je doplněno retroreflexními bílými pásy o šířce minimálně 50 mm. 

Jeho provedení musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu. Volba Oblečení č. OD 1c 

nebo Vesty č. OD 1b vychází z okolností, za kterých bude užito. 
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(2) Zaměstnanec podle odstavce 1 může krátkodobě a v ojedinělých případech užít místo 

Oblečení č. OD 1c Vestu č. OD 1b nebo Šle č. OD 1a. 

 

 

 

 

(3) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného 

přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále 

jen "pověřená osoba") musí být oblečena do "Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný 

přechod dětí a školní mládeže" (č. OD 2) nebo musí užít Vestu č. OD 1b. 

 


