
 

 

                 Metodický zpravodaj autoškol č. 75/2011 

 

 

 MEZINÁRODNÍ  SILNIČNÍ  DOPRAVA – aktuality 

 

 

SLOVENSKO. 
 

Dnem 1.ledna 2011 vstoupilo v platnost Nařízení ministra vnitra SR č. 159, kterým se mění 

nařízení ministra vnitra  SR č. 9/2009 o postupu při využívání sazebníku pokut v působnosti 

Policejního sboru, ve znění nařízení ministra vnitra SR č. 50/2009. 

  Z uvedeného nařízení vyjímáme přílohu č. 5 vztahující se k organizaci pracovního času 

řidiče – k dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě. 

 

 Přestupek: pokuta 

 částka 

Řízení vozidla 

- bez záznamového zařízení nebo se záznamovým zařízením, 

které nemá platnou pravidelnou prohlídku a nebo se 

záznamové zařízení nesprávně používá, 

- se záznamovým zařízením, které je poškozené nebo nefunkční, 

to neplatí pokud jde o dojezd do dopravního podniku nebo 

registrované dílny, nejdéle však jeden týden ode dne zjištění 

závady nebo poruchy, 

- bez vyplněného záznamového listu nebo se záznamovým 

listem použitým na delší čas, než je určený nebo bez použití 

náhradního záznamu a nebo jsou záznamové listy špinavé nebo 

poškozené, přičemž údaje v nich uvedené jsou nečitelné, 

- bez karty řidiče víc než 15 pracovních dní a neprokáže 

nemožnost předložení nebo používání karty řidiče, 

- bez karty řidiče a nebo bez potvrzení o její ztrátě nebo 

odcizení, 

 

 Použití katry řidiče, pokud je poškozená, nefunkční nebo znečištěná, 

přičemž údaje na ni jsou nečitelné, zfalšované nebo po ukončení její 

platnosti , nebo používá kartu jiného řidiče a nebo vlastní víc jak 

jednu platnou kartu řidiče, 

Nepředloží kartu řidiče pokud je jejím držitelem a nebo vyplněné 

záznamové listy a nebo výtisky ze záznamového zařízení a nebo 

ruční záznamy za probíhající týden a za předcházejících 28 dní 

Nepředloží potvrzení o činnosti podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 nebo Evropské dohody o práci 

osádek vozidel mezinárodní silniční dopravy (AETR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 165 € 

Nedodržení přestávky v práci překročením nepřerušené doby řízení 

-  4 hodiny 30 minut     až  5 hodin 

-  5 hodin                      až   6 hodin 

-  6 hodin                      a více 

 

 60  € 

100 € 

165 € 

 



 

Nedodržení denní doby řízení 
Překročení denní doby řízení  v trvání 9 hodin, v případě, kdy není 

povoleno tuto dobu prodloužit na 10 hodin 

-  9 hodin   až  10 hodin 

-  10 hodin  až  11 hodin 

-  11 hodin  a více 

 

 

 

    60 € 

   100 € 

   165 € 

Překročení denní doby řízení v trvání 10 hodin, v případě, kdy není 

povolené její prodloužení 

-  10 hodin  až  11 hodin 

-  11 hodin  až  12 hodin 

-  12 hodin  a  více 

 

 

    60 € 

   100 € 

   165 € 

Nedodržení doby denního odpočinku 
Doba denního odpočinku je menší než 11 hodin v případě, kdy není 

povolená doba zkráceného denního odpočinku 

-  10 hodin  až  11 hodin 

-  8 hodin 30 minut  až  10 hodin 

-  méně než 8 hodin 30 minut 

 

 

 

    60 € 

   100 € 

   165 € 

Doba denního odpočinku je menší než 9 hodin v případě, kdy je 

povolená doba zkráceného denního odpočinku 

-  8 hodin  až  9 hodin 

-  7 hodin  až  8 hodin 

-  méně než  7 hodin 

 

 

    60 € 

   100 € 

   165 € 

Nedostatečné rozdělení doby denního odpočinku na méně než 3 

hodiny + 9 hodin 

-  3 hodiny + (8 hodin  až  9 hodin) 

-  3 hodiny + (7 hodin  až  8 hodin) 

-  3 hodiny + (méně než 7 hodin) 

 

 

    60 € 

   100 € 

   165 € 

Doba denního odpočinku je menší než 9 hodin v případě řízení 

vozidla více řidiči 

-  8 hodin  až  9 hodin 

 -  7 hodin  až  8 hodin 

 -  méně než  7 hodin 

 

 

    60 € 

   100 € 

   165 € 

Řidič neoprávněně manipuluje se záznamovým zařízením nebo 

který zatají, znehodnotí, zničí, poškodí, ztratí nebo zmanipuluje 

záznamy nebo  umožní odcizit nebo zfalšovat záznamové listy 

nebo údaje v záznamovém zařízení nebo v kartě řidiče nebo uvede 

nepravdivé údaje v potvrzení o činnosti podle nařízení č. 561/2006  

nebo AETRu 

 

 

 

 

 

  165 € 

Řidič nezaznamená ručně v záznamovém listě, v tiskopise ze 

záznamového zařízení nebo v rozpise služeb důvody od odchylky 

od povinnosti dodržet čas jízdy a čas přestávky v práci 

 

 

  165 € 

Řidič nepředloží nebo neodevzdá na požádání kontrolního orgánu 

výpis z rozpisu služeb a kopii  jízdního dokladu za probíhající den 

a za předcházejících 28 dní, pokud jde o řidiče vozidla bez 

záznamového zařízení v pravidelné vnitrostátní osobní dopravě 

nebo mezinárodní osobní dopravě na lince, kdy koncové stanice 

jsou umístěné do vzdálenosti 50 km vzdušnou čarou od státní 

hranice mezi dvěma členskými státy a jejichž délka nepřesahuje 

100 km 

 

 

 

 

 

 

 

  165 € 



 

Řidič neuchová po určený čas nebo nepředloží při silniční 

kontrole rozhodnutí o uložení pokuty nebo doklady o zahájeném 

řízení o uložení pokuty podle tohoto zákona 

 

 

  165 € 

Řidič nepoužívá záznamové zařízení, záznamový list nebo kartu 

řidiče nebo nezaznamenává údaje nebo časové úseky v souladu 

s vnitrostátními předpisy nebo mezinárodní dohodou 

 

 

  165 € 

Řidič nepožádal o náhradu poškozené, nefunkční, ztracené nebo 

odcizené karty řidiče do sedmi kalendářních dní 

 

  165 € 

Řidič formálně neoznámí ztrátu nebo krádež karty řidiče 

příslušným orgánům členského státu, ve kterém ke krádeži nebo 

ztrátě došlo 

   

 

  165 € 

Řidič odmítne podrobit se kontrole správní 

řízení 

 

 

 

V příloze č. 1 uvedeného Nařízení ministra vnitra SR je sazebník pokut v blokovém řízení za 

přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Výše částek se pohybuje 

v rozmezí 10 € až 150 € s výjimkou rychlosti jízdy (viz tabulka níže). Například za jízdu na 

kole mimo obec bez ochranné přilby = 10 €,  jízda za nesnížené viditelnosti bez použití  

potkávacích světel nebo světel jim na roveň postavených = 20 €.  

Naproti tomu používání technických prostředků-antiradarů, předjíždění na místech, kde to je 

zakázáno, nedání přednosti v jízdě upravené dopravní značkou Dej, přednost v jízdě! nebo 

Stůj, dej přednost v jízdě!, porušení zákazu zastavení a stání v podjezdu, tunelu a železničním 

přejezdu ( méně jak 15 m), jízda po krajnici, vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to 

zakázané, nebo když dojde k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti 

silničního provozu = 150 €.  Řada přestupků pak spadá do správního řízení, zejména pak 

v případě dopravní nehody,  jízdy pod vlivem alkoholu nebo jinou návykovou látkou nebo 

např. jízda bez příslušného řidičského oprávnění. 

 

Za porušení § 16 zákona č. 8/2009 Z.z. – rychlost jízdy jsou v blokovém řízení ukládány 

následující sankce. 

 
       Překročení 

rychlosti o  km/hod. 

v obci   mimo 

    obec 
     Překročení 

rychlosti o km/hod. 

v obci   mimo 

  obec 

   6  až  10 km   10 €    -    41 až 45 km   250 €   200 € 

   11 až 15 km   30 €   20 €    46 až 50 km   300 €   280 € 

   16 až 20 km   50 €   30 €    51 až 55 km   350 €   350 € 

   21 až 25 km   70 €   50 €    56 až 60 km   400 €   400 € 

   26 až 30 km  100 €   80 €    61 až 65 km   450 €    450 €   
   31 až 35 km  150 €  120 €    66 až 70 km   550 €   550 € 

   36 až 40 km  200 €  150 €    71 a více km   650 €   650 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

NĚMECKO. 
 

  Německý autoklub – ADAC -  zveřejnil sazebník pokut, které můžete dostat za přestupky, 

mezi které patří i nadávky policistům a ukazování nevhodných gest. 

Jejich seznam byl vytvořen na základě verdiktů německých soudů v již projednaných 

případech. 

Jedná se nejčastěji o: 

 
Nejčastější gesta výše pokuty 

vypláznutí jazyka 150 až 300 € 

spojení palce a ukazováčku do kruhu 
(symbol pro „Arschloch“ – kretény, sráče) 

675 až 750 € 

klepání na čelo 750 € 

kmitání rukou před obličejem 350 až 1.000 € 

vystrčení prostředníčku 600 až 4.000 € 

 
Slovní urážky výše pokuty 

Leck mich  doch!  (Vyliž mi!) 300  € 

Dumme Kuh! (Blbá krávo!) 300 až 600 € 

Du Arbes Schwein, du hast doch eine Mattscheibe! 

(Ty chudáku, ty seš úplně pomatenej!) 

 

350 € 

Wegelagerer! (Zloději!) 450 € 

Du bist doch zu dumm zum Schreiben! 

(Ty seš tak blbej, že ani psát neumíš!) 

 

450 € 

Du blödes Schwein! (Ty blbá svině!) 475 € 

Hast du blödes Weib nichts Besseres zu tun? 

(To nemáš ženská pitomá, nic lepšího na práci?) 

 

500 € 

Was willst du, du Vogel?! (Co chceš, ty pitomče?!) 500 € 

Asozialer!  (Asociále!) 550 € 

Tykání policistovi 600 € 

Dir hat wohl die Sonne das Gehim verbrannt! 

(Asi máš úpal, ne?) 

 

600 € 

Do Holzkopf!  (Blbče!) 750 € 

Bei dir piept es wohl!  ( Ti hrabe, ne?) 750 € 

Sie sind ja krankhsft dienstgei ?! 

(Vy jste z té funkce nějak nadržený ?!) 

 

600 € 

Verfluchtes Wegelagerergesinde ! 

(Zatracenej zlodějském Kindle!) 

 

900 € 

Kasperleverein!  (Spolek kašparů!) 1.000 € 

Wichtelmann!  (Skřete!) 1.000 € 

Du Wichser!  (Ču…u!) 1.000 € 

Raubritter!  (Zloději!) 1.500 € 

Trottel in Uniform!  (Pošuci v uniformě!) 1.500 € 

Am liebsten würde ich jetzt Arschloch zu dir Sagen! 

(Nejraději bych ti řekl kreténe!) 

 

1.600 € 

Du Schlampe!  (Ty couro!) 1.900 € 

Fieses Miststück (Hnusná děvko!) 2.500 € 

Alte Sau!  (Stará svině!) 2.500 € 



 

 

 V loňském roce se zvýšily sazby u řady pokut (zpravidla až na dvojnásobek). Jde například o 

pokuty za rychlost jízdy,zejména v obci,  za nedodržení bezpečné vzdálenosti v závislosti na 

rychlosti jízdy, vymáhání si uvolnění cesty tzv. „problikáváním“,  za projetí křižovatky nebo 

přejezdu na červenou a za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. 

 

 

 

POLSKO. 
 

 Od 1.července 2011 začne v Polsku platit systém elektronického mýtného viaTOLL, který 

nahradí dosavadní systém poplatků za použití silniční sítě. 

Bude se vztahovat na vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t (včetně souprav) a na 

autobusy od 9 sedadel, Z hlediska komunikací pak na dálnice („A“),  rychlostní silnice („S“), 

hlavní silnice se zrychleným provozem („GP“) a hlavní silnice („G“). K uvedenému datu se to 

bude týkat přibližně 1565 kilometrů, které budou postupně rozšiřovány tak, že k začátku roku 

2014 to bude již  přibližně 2880 kilometrů. 

Výši sazeb stanoví nařízení vlády a je pro kategorie vozidel nad 3,5 tuny do 12 tun, dále pro 

vozidla nad 12 tun a autobusy (bez ohledu na jejich hmotnost) a v návaznosti na jejich 

vyprodukované emise zplodin, včetně kategorie použité komunikace. 

 

 
Kategorie vozidel Silnice 

třída 

  EURO   

 2  a  méně 

  EURO 

     3 

EURO 

   4 

  EURO 

 5 a více 

Motorová vozidla s maximální přípustnou 

hmotností nad 3,5 t a méně než 12 t, včetně 

přívěsu-návěsu 

A+S 

GP+G 

  0,40 

  0,32 

 0,35 

 0,28 

 0,28 

 0,22 

 0,20 

 0,16 

Motorová vozidla s maximální přípustnou 

hmotností 12 t a vyšší, včetně přívěsu-

návěsu 

A+S 

GP+G 

  0,53 

  0,42 

 0,46 

 0,37 

 0,37 

 0,29 

 0,27 

 0,21 

Autobusy a autokary bez ohledu na 

maximální přípustnou hmotnost 

 

A+S 

GP+G 

  0,40 

  0,32 

 0,35 

 0,28 

 0,28 

 0,22 

 0,20 

 0,16 

Ceny jsou v polské měně. 

 

 

 

 

 

 

 

RUSKO. 
 

 

Dnem 1.února 2011 vstoupilo v platnost Nařízení vlády Ruské federace o vybírání poplatků 

od zahraničních vozidel, za použití silniční sítě v Ruské federaci. 

Poplatek od zahraničních dopravců se vztahuje na nákladní vozidla o nosnosti nad 3,5 t, 

registrovaných na území některého státu, uvedených v seznamu uvedeného nařízení (celkem 

29 států včetně České republiky). Výše poplatku činí: 

 

  



Doba pobytu vozidla na 

území Ruské federace 

Výše poplatku 

v ruských 

rublech (RUB) 

 jeden rok 60.000   

jeden měsíc   5.000 

jeden týden   1.154 

jeden den      385 

 

Poplatek  vybírá Federální silniční kancelář a musí být zaplacen nejpozději jeden den po 

vjezdu zahraničního vozidla na území Ruské federace. Pokud se předpokládá, že vozidlo 

zůstane na území Ruské federace delší dobu, než byl původní předpoklad, musí být zaplacen 

dodatečný poplatek, a to nejpozději jeden den před vypršením doby, na kterou byl poplatek 

uhrazen (předplacené doby).  Zpoplatněná doba pobytu na území Ruské federace nezávisí na 

počtu přejezdů Ruské státní hranice. 

Úhrada poplatků bude kontrolována v jednotlivých lokalitách a v souladu s postupy, 

stanovenými v nařízení vlády o státní kontrole mezinárodní silniční dopravy. 

Vozidlům bude umožněno opustit území Ruské federace na základě předložení oficiálního 

dokumentu, potvrzujícího zaplacení poplatku příslušnému orgánu federální služby. 

Nařízení je zveřejněno v ruštině a angličtině na informačních tabulích v oblastech dopravních 

kontrol a na národních hraničních přechodech. 

 

 

 

 

 

MAĎARSKO. 
 
 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Informace o zákazu předjíždění pro nákladní vozidla. 
 

Vážení řidiči, 

vezměte prosím na vědomí, že od 1.ledna 2011 platí na maďarských dálnicích a 

dvouproudých silnicích zákaz předjíždění pro nákladní automobily a přívěsy přesahující 

celkovou povolenou hmotnost 7.500 kg a to v době od 6,00 hodin do 22,00 hodin. 

Vozidla, jichž se zákaz týká, jsou povinna mezi sebou udržovat bezpečnou vzdálenost, 

minimálně takovou, aby se mezi ně vešlo jiné vozidlo spadající do této kategorie. Zákaz 

neplatí na tříproudových úsecích. 

 

Přísnější zákazy platící na určitých úsecích s hustým provozem (týkající se vozidel s celkovou 

hmotností nad 3.500 kg  bez časového limitu jsou vyznačeny dopravními značkami. Pokuta za 

nedodržení předpisů o zákazu předjíždění může v Maďarsku dosáhnout až na 30 000 forintů 

(přibližně 100 Euro). 

 

 



 

 

Toto opatření má za cíl urychlit a usnadnit provoz osobních vozidel a celkově zlepšit 

bezpečnost provozu. Jeho zavedení zkrátí čas strávený na cestě, zvětší rychlost 

v předjížděním pruhu a sníží riziko dopravních nehod. 

Prosím vezměte  na vědomí tento nový zákaz při plánování své příští cesty. 

Vydáno Ministerstvem národního rozvoje. 
 

(Zdroj: překlad z letáku vydaného v jazyce maďarském, anglickém, německém a francouzském). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


