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Metodický  zpravodaj autoškol č. 71/2010 – mezinárodní silniční doprava 

 

Mezinárodní silniční doprava – aktuality. 

 

Legislativa pro bezpečnostní pásy a zádržné systémy v zahraničí a jejich povinné 

užívání: 

Stát: Přední bezpečnostní pásy 

-PBP 

Zadní bezpečnostní pásy-

ZBP 

Dětské zádržné systémy-

DZS 

BELGIE od roku 1975 od roku 1991 od roku 1996 

DÁNSKO od roku 1976 od roku 1990 je-li jimi 

vozidlo vybaveno 

do 3 let pouze DZS-1992, 

od 3 do 7 let buď BP 

nebo DZS-1990 

FINSKO od roku 1975 od r.1987 na předním sedadle od r. 

1982, na zadním sedadle 

od r. 1987 – děti do 12 let 

a výšky 1,5m 

FRANCIE od r. 1973 v extravilánu 

od roku 1979  všude 

od r. 1979 d roku 1992 – děti do 

10 let 

IRSKO od roku 1979 od roku 1993 od roku 1993 

ITÁLIE od roku 1989 od roku 1990 od roku 1992 

LUCEMBURSKO od roku 1971 od roku 1993 od roku 1993 

NĚMECKO od roku 1976 od roku 1984 od roku 1993 –děti do 

12 let a výšky 1,5m 

NIZOZEMÍ od roku 1975 -je-li k 

dispozici 

od roku 1992 – je-li k 

dispozici 

od roku 1992 – do 12 

let a 1,5 m na předním 

sedadle vždy, od 3 do 12 

led na zadním sedadle 

nebo ZBP, do 3 let vždy. 

PORTUGALSKO od r. 1977 extravilán 

od roku 1993 všude 

od roku 1994 – jsou-li 

k dispozici 

od roku 1995 

RAKOUSKO od roku 1976 od roku 1984 od roku 1994 –do 12 

let a 1,5 m výšky 

ŘECKO od roku 1979 registrovaných  od roku 

1993 

děti do 12 let 

ŠPANĚLSKO od r.1975 extravilán     

od r. 1992 - všude     

od roku 1992 – jsou-li 

k dispozici 

od roku 1992 – děti do 

12 let 

ŠVÉDSKO od roku 1975 od roku 1986 od roku 1988 

VELKÁ 

BRITÁNIE 

od roku 1983 od roku 1989-děti do 

14 let,  od r. 1991-
všichni 

od r.1989- do 14 let  

od r.1993 – děti do 3 

let na předních sedadlech 
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