
 

 
                                               Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 – zákony, vyhlášky …. 

 

 

 

 

           Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů 

  vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku 

            EU a v ostatních rezortních předpisech 

            v období srpen  až  listopad 2015 

 

 

    

Sbírka zákonů ČR: 

 

ČÁSTKA 92 

                  Zákon č. 221/2015 Sb.,  kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 Mění se dále  zákon o daních z příjmů (č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb., 

v znění pozdějších předpisů), zákon o auditorech (č. 93/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) 

 Účinnost 1. ledna 2016. 

 

 Zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 10. září 2015. 

 

 Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Změna se týká mj. zpětného odběru pneumatik, mění se příloha č. 3 – způsob 

využívání odpadů, příloha č. 4 – způsob odstraňování odpadů, Příloha č. 12 – 

vzorec pro výpočet energetické účinnosti a zrušuje se příloha č. 2. 

 Účinnost strukturovaně od 1. října 2015 do 1. ledna 2017. 

 

ČÁSTKA 96 

 Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o 

minimální mzdě, o nejnižší úrovni zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 (Minimální mzda pro 1.skupinu činí 9 900 Kč měsíčně = 58,70 Kč za hodinu, u 

invalidního důchodu v 1. skupině 9 300 Kč měsíčně = 55,10 Kč za hodinu). 

 Účinnost 1. ledna 2016. 

 



 

ČÁSTKA 102 

 Vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 500//2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 Příloha č. 1 – Uspořádání a označování položek rozvahy, Příloha č.2 – 

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění,  

Příloha č. 3 – Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztráty – účelové 

členění. 

 Účinnost 1. ledna 2016.      

 

ČÁSTKA 104 

 Vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 

č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 Účinnost dnem 1. listopadu 2015.   Viz str.13 

 

ČÁSTKA 108 

 Zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 (Dále se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů), zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů), zákon o pozemních komunikacích (č. 347/2009), a 

zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury (č. 104/2000 Sb.). 

 Účinnost dnem 31. prosince s výjimkou čl. I bodů 11, 37 a 38 a čl. II bodu 4, které 

nabývají účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení – rozeslána 14. října 2015. 
 Viz str.20 

 

ČÁSTKA 109 

 Vyhláška č. 270/2015 Sb.,  kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu 

vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a 

zpracování autovraků  a o informačním systému sledování toků vybraných 

autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů 

 (Mění se přílohy č. 3 a 4) 

 Účinnost 1. ledna 2016.  

 

ČÁSTKA 110 

 Vyhláška č. 271/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující 

zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla 

připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 

 Účinnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení – rozeslána 21. října 2015.Viz str.26 

 



ČÁSTKA 113 

 Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského 

uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

 (hodnota 1 bodu podle § 3 činí 250,- Kč) 

 Příloha č. 1 – Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví 

způsobená pracovním úrazem; Příloha č. 2 – Počty bodů pro ohodnocení bolesti 

pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání; Příloha č. 3 – Počty 

bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození 

zdraví způsobená pracovním úrazem; Příloha č. 4 – Počty bodů pro ohodnocení 

ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí 

z povolání; 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 26. října 2015. 

 

ČÁSTKA 122 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích 

 Zrušuje vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Účinnost dnem 1. ledna 2015.   Viz str.27 

 

 

Úřední věstník EU: 

 

 

L 258 ze dne 3. října 2015. 

 

 Oprava nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a 

autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 (Úřední věstník 

Evropské  unie L 107 ze dne 10 dubna 2014). 

 Mění se vzory tiskopisů: 

 Příloha I – Jízdní list – mezinárodní příležitostná doprava a kabotáž ve formě 

příležitostné dopravy 

 Příloha II – Sešit č…. jízdních listů 

 a) pro mezinárodní příležitostnou přepravu cestujících autokary a autobusy mezi 

členskými státy, vydaný na základě nařízení (ES) č. 1073/2009, 

 b) pro kabotáž ve formě příležitostné dopravy provozovanou v jiném členském 

státě, než je členský stát, v němž je dopravce usazen, vydaný na základě nařízení 

(ES) č. 1073/2009. 

 Příloha III – Žádost o povolení pro 

- linkovou dopravu 

- zvláštní linkovou dopravu 

- prodloužení povolení pro dopravu 

- změnu podmínek pro povolenou dopravu 

provozovanou autokary a autobusy mezi členskými státy v souladu s nařízením (ES) 

č. 1073/2009. 

Příloha V – OSVĚDČENÍ na základě nařízení (ES) č. 1073/2009, vydané pro 

dopravu prováděnou na vlastní účet autokary a autobusy mezi členskými státy. 



 

 

L 272 ze dne 16. října 2015. 

 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21.října 

2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a 

autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300 ze dne 

14.11.2009). 

 

L 275 ze dne 20. října 2015. 

 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 

2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a 

ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 

2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES (Úř. věst. L 35, 

4.2.2009). 

 

 

L 294 ze dne 11. listopadu 2015. 

 Nařízení Komise (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění 

přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o 

přepravě odpadů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          VYHLÁŠKA č. 256/2015 Sb., 

 
  kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 

 č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. 

 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

 motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve 

znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

Komentované  znění některých změn vyhlášky, která nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 

2015. 
Tato vyhláška mění původní vyhlášku č. 167/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., 

vyhlášky č. 298/2006 Sb., vyhlášky č. 156/2008 Sb. a vyhlášky č. 284/2013 Sb., takto: 

 

 upravuje požadavky Evropské unie do souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované 

znění), ve znění Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se 

mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech, a 

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. 

 V § 14 – Základní a zdokonalovací školení pro zkušební komisaře -  rozšiřuje 

požadavek v oblasti ovládání a údržby vozidla na bezpečnost při manipulaci 

s nákladem, hospodárné řízení  z hlediska spotřeby pohonných hmot, provozních 

nákladů, šetrnosti k životnímu prostředí, technických vlastností vozidel a jejich 

konstrukčních celků, zejména řízení, brzd, světel, fyzikálních vlastností vozidel, 

zejména rychlosti, tření, dynamiky a energie. V oblasti základů psychologie a 

pedagogiky klade důraz na jednotnost a důslednost hodnocení schopností zkušebního 

komisaře. 

 V § 15 – Zkouška a přezkoušení zkušebního komisaře -  u zkoušky z praktické jízdy 

musí žadatel o získání průkazu zkušebního komisaře prokázat vysokou úroveň znalostí 

a dovedností při řízení motorových vozidel těch skupin, pro které je oprávněn 

provádět zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění. 

 V § 17 – Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické 

přípravy – v části teoretické zkoušky se nově požadavek na uchazeče rozšiřuje o 

prokázání znalosti   bezpečného řízení vozidla v tunelech,  u žadatelů skupin C1 až 

D+E (profesních skupin) se v části základy konstrukce a funkce spalovacího motoru 

rozšiřuje požadavek na znalosti funkce provozních kapalin, zásady jejich kontroly, 

doplňování a výměny, mazání jednotlivých částí vozidla a jejich kontroly a údržby 

v rámci ochrany před mrazem. V oblasti pneumatik se nově požadavek rozšiřuje na 

znalost jejich konstrukce. U brzd a jejich systémů o znalost funkce, zapojení o údržbu 

brzdových systémů, regulátorů rychlosti a používání brzd s protiblokovacím 

systémem. Typy spojovacích systémů, jejich funkce, hlavní části a zapojení, včetně 

denní údržby. V zásadách preventivní údržby vozidla se rozšiřuje požadavek na 

znalost nezbytných běžných oprav vozidel. U přepravy nákladu se rozšiřuje 

odpovědnost řidiče nejen na nakládku a vykládku, ale zejména na vlastní přepravu. 

 



 V 19 – Zkoušky z praktické jízdy – se zcela nově stanovuje požadavek na první část 

zkoušky u skupin AM, A1, A2 a A na úkony, před zahájením jízdy prověřit stav 

pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení, směrových světel, výstražných světel 

(jsou-li na motocyklu), výstražného zvukového znamení, zařízení převodu hnací síly 

(např. sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele) hladiny oleje v motoru a 

hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, 

řádně upevnit ochrannou přilbu a provést  zvláštní úkony vyobrazené v příloze č. 7 

uvedené vyhlášky, kterými žadatel prokazuje dostatečnou připravenost a schopnost 

samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle 

spolujezdce. 

                Z úkonů stanovených v příloze č. 7 jde zejména o sejmutí motocyklu ze středového 

stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed i vzad se zatočením doleva a doprava, se 

zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl  na středový stojan. Provést 

jízdu při nízké rychlosti zahrnující následování zkušebního komisaře rychlostí chůze 

v přímém směru, bezpečné otáčení o 180 stupňů, projetím zatáčky ve tvaru „U“, 

slalom, jízdu po dráze ve tvaru „osmičky“, opakované rozjetí s jednou nohou na 

stupačce přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou 

nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu. Provést jízdu ve vyšších 

rychlostech zahrnující slalom v rychlosti nejméně 40 km/h a vyhýbání se překážce při 

rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM při rychlosti 45 km/h). Provést brzdění na 

přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km/h, nouzové brzdění na 

stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km/h ( u skupiny AM z rychlosti 

45km/h). 

            U ostatních skupin v rámci kontroly vozidla před jízdou se nově požaduje seřízení 

opěrky hlavy do správné polohy. 

 Ve druhé části zkoušky v podmínkách provozu na pozemních komunikacích  u všech 

skupin vozidel se seznam požadovaných úkonů rozšiřuje o míjení protijedoucích 

vozidel, na jízdu v zatáčkách, úseků s omezeným prostorem, předjíždění, jízda kolem 

překážek, zaparkovaných vozidel, dodržování bezpečného bočního odstupu, rozjezd 

po zaparkování, po zastavení v provozu a po výjezdu z vozovky, průjezd dálničním 

uzlem a tunelem a na úkony nezbytné k bezpečnému opuštění vozidla. 

            U zkoušky skupiny B s kódem 96 se požaduje přípojné vozidlo o největší povolené 

hmotnosti převyšující 750 kg. 

 Zcela nově se stanovují v odstavci 4 požadavky pro hodnocení zkoušky z praktické 

jízdy jednotlivých skupin vozidel včetně obsahu a náležitostí záznamu o zkoušce 

z praktické jízdy podle odst. 5. Hodnocení podepisuje žadatel o řidičské oprávnění 

nebo jeho držitel, učitel autoškoly pouze v případě, že žadatel o řidičské oprávnění 

nebo jeho držitel odmítne záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 ZÁKON č. 268/2015 Sb., 
 

 kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

        komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, a    

další související zákony. 

 

 Komentované znění některých věcných a nejpodstatnějších změn a doplnění. 

 

 K § 3 až 6 – změny jsou novým pojetím kategorizace dálnic a silnic. Zrušuje se 

stávající pojem rychlostní silnice a dochází k roztřídění dálnic z hlediska určení a 

dopravního významu na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy. Nově je formulována silnice 

pro motorová vozidla, jde-li o silnici I. třídy bez úrovňového křížení s oddělenými 

místy napojení pro vjezd a výjezd na níž není přímo napojena sousední nemovitost 

s výjimkou nemovitostí připojených z odpočívek. Novinkou je, že zákon připouští i 

místní komunikaci za určitých podmínek  zařadit jako silnici pro motorová vozidla, 

čímž bude vyloučen provoz nemotorových a pomalých vozidel a možnosti zvýšené 

největší dovolené rychlosti. 

 Nové znění doznal § 9, týkající se vlastnictví pozemních komunikací, vykonávání její 

správy o možnosti jejímu pověření k vykonávání činnosti související zejména 

s údržbou, opravami a prohlídkami pozemních komunikací. 

 Součásti a příslušenství uvedené v § 12 se rozšiřuje o stavby a technická zařízení 

určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního 

provozu, jako objekty a příslušenství sloužící k zabezpečení úkolů integrovaného 

záchranného systému. 

 V § 16 – Územní řízení a stavební řízení – rozšiřuje se dotčený orgán k uplatnění 

stanoviska při územním a stavebním řízení k zajištění bezpečnosti a plynulosti 

provozu o ministerstvo vnitra, jde-li o dálnice a Policie ČR o ostatní komunikace. 

 Výraznou změnou je § 17 týkající se odejmutí nebo omezení vlastnických práv 

k pozemkům v rámci veřejné prospěšnosti (vyvlastnění pozemku, výkup pozemků), 

 Obecné užívání § 19 – je významný z hlediska řidičů a uživatelů pozemní 

komunikace. Zakazuje znečišťování nebo poškozování a rozšiřuje se i na veřejné 

přístupné účelové komunikace,  veřejně přístupné komunikace bez vozovky je 

zakázáno poškozovat takovým způsobem, že tím znemožní jejich obecné užívání. Na 

dálnicích, silnicích a místních komunikacích je mj. zakázáno odstavovat silniční 

vozidla, která pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilá 

silničnímu provozu a obnovení jejich způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění 

nebo opravu podstatných částí vozidla (dále „vrak“). Na veřejně přístupných 

účelových komunikacích je zakázáno neoprávněně manipulovat s dopravním 

značením a zařízením, vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady a odstavovat 

silniční vozidla – vraky. 

 Nový § 19a týkající se dočasného zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel. 

Specifikují se důvody, kdy může silniční správní orgán opatřením obecné povahy 

dočasně zakázat nebo omezit stání nebo zastavení vozidel na místní komunikaci nebo 

průjezdním úseku silnice a stanovují se podmínky pro toto omezení. Příslušné 



dopravní značení k dočasnému zákazu nebo omezení musí být umístěno nejméně  7 

dní před nabytím účinnosti. 

 Rovněž nový § 19b  se týká odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní 

komunikace. Týká se zejména kdy bylo dočasně zakázáno stání nebo zastavení. Po 

pominutí důvodů k odstranění vozidla je vlastník pozemní komunikace bez 

zbytečného odkladu povinen vozidlo vrátit na místo, nebo vhodné viditelné místo 

v bezprostředním okolí, není-li to možné pak je povinen oznámit provozovateli 

vozidla a Policii ČR, kde je možné vozidlo vyzvednout, včetně způsobu vyzvednutí. 

Zákon řeší, kdo ponese náklady související s dočasným odstraněním vozidla včetně 

postupu, není-li vozidlo vyzvednuto (odstraňování a nakládání s autovraky majiteli 

nebo správci komunikace. Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace a postup 

silničního správního orgánu řeší §  19c. 

 V § 22a se ukládá provozovateli systému elektronického mýtného na síti dálnic 

vytvořit technické a organizační předpoklady pro dohled na bezpečnost a plynulost 

silničního provozu, monitorování a vyhodnocování dopravní situace za spolupráce 

s Policí ČR. 

 § 22c práva a povinnosti provozovatele elektronického mýtného – týká se vrácení 

kauce při vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli mýtného a 

podmínek, kdy kauce a finanční prostředky pro úhradu mýtného propadají. 

 § 24 – omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami – příslušný správní úřad 

uzavírku nebo objížďku projedná s Policií ČR, má-li objízdná trasa vést po silnici, 

místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci. 

 Nový je § 24a – omezení vjezdu některých vozidel – zákon nově umožňuje zakázat 

tranzitní nákladní dopravu nákladním vozidlům a soupravám nad 12 tun největší 

povolené hmotnosti na silnici II. a III. třídy nebo omezit stanovením místní úpravy, je-

li možné využít jinou vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po zpoplatněné komunikaci 

Specifikuje, co se nepovažuje za tranzitní nákladní dopravu. V §  29a se stanovuje 

povinnost správnímu úřadu zveřejnit údaje o zákazu nebo omezení tranzitní nákladní 

dopravy prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 V § 27 se zcela nově pro vlastníka pozemní komunikace nebo chodníku nahrazuje 

„odpovědnost“ povinností nahradit škody uživatelům komunikací v případě závady ve 

sjízdnosti, schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích možnosti tuto závadu 

odstranit nebo zmírnit a ani ji předepsaným způsobem označit, zejména . byla-li 

závada nebo schůdnost způsobena povětrnostními situacemi a jejich důsledky. 

Obdobná povinnost úhrady se týká i vlastníků sousedním nemovitostí. 

 V § 38b vztahujícímu se ke kontrolnímu vážení vozidel se vypouští – ruší se odst. 5, 

který u nízkorychlostního vážení při překročení hodnot stanovoval povinnost uhradit 

náklady na vážení v částce 6 000 Kč, obdobně je tomu i vysokorychlostního vážení 

vozidel. 

 Upravuje se v § 40 výkon státní správy a seznam správních úřadu se rozšiřuje o 

újezdní úřad. Definuje se činnost Ministerstva dopravy, krajských úřadů, úřadů obcí 

s rozšířenou působností a obcí, nezměněna zůstává činnost celních úřadů a celníků. 

 Upravuje se § 42a týkající se přestupků fyzických osob a v § 42b správních deliktů 

právnických a podnikajících fyzických osob. 

U fyzických osob jde zejména o přestupky v blokovém řízení, kdy může být uložena 

pokuta do 5 000 Kč za přestupky vztahující se k časovému zpoplatnění silniční sítě a 

k systému elektronického mýta. Pokuta do 15 000 Kč může být uložena při překročení 

hodnot nízkorychlostního vážení vozidel a až do 30 000 Kč při neuposlechnutí výzvy 

policisty, aby podrobil vozidlo názkorychlostnímu vážení, neuposlechne pokyn osoby 



provádějící nízkorychlostní vážení vozidel nebo pokračuje v jízdě, ačkoli při 

nízkorychlostním kontrolním vážení bylo zjištěno překročení hodnoty hmotnosti. 

Pro právnické osoby se zvyšuje pokuta za každou překročenou tunu ze 7 tis. Kč na 

9 000 Kč a není-li  nejvyšší povolená hmotnost vozidla překročena o více než  500 kg, 

činí pokuta 5 000 Kč. 

 Z přechodných ustanovení vyplývá, že ode dne účinnosti zákona se stávající dálnice  

považují za dálnice I.třídy a rychlostní silnice za dálnice II. třídy, splňují-li požadavky 

na ně stanovené zákonem. 

 

 

 

 OPIS:   Č Á S T  D R U H Á 

 

             Změna zákona o silničním provozu 
     

     Čl. III. 

 

  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., 

zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,  zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 

Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 

76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 

č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 

zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č.424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 

375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona 

č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., 

zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 

Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 249/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 6 se odstavec 7 zrušuje. 

     Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 7 až 12. 

 

2. V § 6 odst. 9 a v § 10 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“. 

 

3. V § 6 odst. 11 se slova „odstavců 8 a 9“ nahrazují slovy „odstavců 7 a 8“ a slova „odstavec 

8“ se nahrazují slovy „odstavec 7“. 

 

4. V § 18 odst. 3 se slova „na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 

km/h“ nahrazují slovy „ na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km/h a na 

dálnici rychlostí nejvýše 130 km/h“. 

 

5. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová 

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

nejvýše 90 km/h“. 

 

6. V § 18 odstvec 7 zní: 

     „(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. 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“. 

 

7. V § 41 odst. 8 se slova „a rychlostní silnici“ nahrazují slovy „nebo silnici pro motorová 

vozidla“. 

 

8. V § 67 odst. 6 se slova „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ nahrazují slovy „MIMO 

DOPRAVNÍ OBSLUHU“. 

 

9. V § 76 odst. 5 se slova „světelným signálům, dopravním značkám nebo dopravním 

zařízením“ nahrazují slovy „přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních 

komunikacích“. 

 

10. § 77 včetně nadpisu zní: 

       „§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 

         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 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 úpravou 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 ním 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 podání 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 udělená výjimky není 

právní nárok. Z místní a přechodné úpravy, kterou je stanovena nejvyšší dovolená 

rychlost, nelze výjimku povolit.“. 

 

11.  Za § 77 se vkládá nový § 77a, který včetně nadpisu zní: 

       „§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.“. 

 

12.  V § 124 odst. 2 písm. b) se slova „a rychlostní silnici
1
)“ zrušují a slova „dálnici a 

rychlostní silnici
1
)“ se nahrazují slovem „dálnici“,“. 

 

13.  V § 124 odst. 4 písmeno b) zní: 

       „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,“. 

 



14.   V § 124 odstavec 6 zní: 

   „(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.“. 

 

15.  V příloze se slova „překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem 

při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu 
3
“ zrušují. 

 

     Čl. IV 

    Přechodná ustanovení 

 

1. Bylo-li Ministerstvem vnitra nebo Policí 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 nebo 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 S., 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. 

 

 

 

 

     Č Á S T   Š E S T Á 

            ÚČINNOST  

 

                                                         Čl. VII 

 

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11, 

37 a 38 a čl.  II bodu 4, které nabývají účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení. 

 
 

Hamáček v.r.    Zeman v.r.    Sobotka v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               VYHLÁŠKA č. 271/2015 Sb., 
 

  kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení 

osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze  

na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním 

pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

  Komentované znění nejpodstatnějších změn vyhlášky, která nabyla účinnosti dnem 5. 

listopadu 2015. 

 

 Registrující praktický lékař se ve všech paragrafech mění na poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru lékařství pro 

děti a dorost. 

 Z posudku k výkonu práce jejíž součástí je řízení motorových vozidel sjednaným 

v pracovní smlouvě se vypouští neurologické vyšetření v souladu s § 87a zákona č. 

361/2000 Sb., kde neurologické vyšetření bylo již dříve vypuštěno. 

 Upravuje se znění § 8 o postupu, kdy řidiči nebo žadateli o řidičské oprávnění byl 

vydán posudek o zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s omezením 

k řízení motorových vozidel v návaznosti na zdravotní dokumentaci. 

 Částečně se mění přílohy č. 1 a 2, které obsahují náležitosti lékařského posudku o 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (mění se adresa trvalého bydliště 

na bydliště obvyklé, upravuje se Poučení pro případ návrhu na přezkoumání a 

upravuje se jeho doba podání z dřívějších 15 dnů na 10 pracovních dnů. 

 V příloze č. 3 se upravují skupiny vozidel (dříve  podskupiny) upravuje se klasifikace 

nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení 

motorových vozidel. Zejména je nově rozdělena a mění se klasifikace pro řidiče 1 a 2 

skupiny například u sluchu, nemoci oběhové soustavy a kardiovaskulárního systému, 

nemoci a vady oběhové soustavy, nemoci a vady nervové soustavy (například spánek 

a jeho poruchy), které ovlivňují bezpečnost silničního provozu. 

 Příloha č. 4 obsahuje náležitosti potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostním 

pásem na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů. 

  

 

 

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení – rozeslána 21. října 2015. 

 

 

 

 



 

 

        VYHLÁŠKA č. 294/2015 Sb., 
 

       kterou se provádějí pravidla provozu  

             na pozemních komunikacích 

 

 

 Dnem 1. ledna 2016 nabude účinnosti vyhláška č.  294/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a zcela ruší vyhlášku č. 30/2001 Sb., ve znění 

vyhlášek č. 153/2003 Sb., č. 176/2004 Sb., č. 193/2006 Sb., č. 507/2006 Sb., č. 202/2008 Sb., 

č. 91/2009 Sb., č. 247/2010 Sb. a č. 290/2011 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

 

 Zcela nově najdeme v jednotlivých přílohách u každé vyobrazené dopravní značky 

v doprovodném textu její provedení, význam a užití a tak oproti předchozí právní 

úpravě je zajištěna lepší přehlednost a její srozumitelnost. 

 

Komentované znění textové části vyhlášky v jednotlivých paragrafech: 

 

§1 – řeší provedení svislých dopravních značek stálých, přenosných, proměnných a pro 

zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti umožňuje značku umístit na žlutozeleném 

fluorescenčním podkladu i s možností kombinace se světelnými signály; 

 

§ 2 -   řeší umisťování svislých dopravních značek z hlediska prostoru a místa; 

 

§ 3 -   se zabývá platností svislých dopravních značek z hlediska jejich umístění (pravá strana, 

levé strana vozovky, umístění nad vozovkou, jízdním pruhem atd.), platnost zákazu, 

příkazu nebo omezení umístěné na pomalu se pohybujícím vozidle (končí 100 m ve 

směru jízdy za tímto vozidlem), platnost značek upravujících přednost, platnost 

informativních značek a způsob označování neplatnosti dopravní značky vyplývající 

z přechodné úpravy; 

 

§ 4 -   výstražné značky se umisťují mimo obec ve vzdálenosti 100 až 250 metrů, v obci 50 až 

100 metrů a při nemožnosti dodržet tuto vzdálenost doplní se značka dodatkovou 

tabulkou s udáním skutečné vzdálenosti. Seznam výstražných značek je uveden 

v příloze č. 1; 

 

§ 5 -   značka upravující přednost jsou uvedeny v příloze č. 2; 

 

§ 6 -   zákazové značky se umisťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, nebo kde končí. 

Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení; 

 Příloha č. 3. 

 

§ 7 -   příkazové značky jsou uvedeny v příloze č. 4; 

 

§ 8 -   informativní značky se rozdělují na značky zónové, provozní, směrové a informativní 

značky označené jako jiné. Barevné provedení informativních značek směrových se 

může lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorie pozemní komunikace, k níž značky 

směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se nově používá podklad v barvě zelené, 



pro ostatní komunikace v barvě modré nebo bílé. Informativní značky jsou uvedeny 

v příloze č. 5.; 

 

§ 9 -   dodatkové tabulky, jejich provedení, význam a užití jsou uvedeny v příloze č. 6; 

 

§ 10- určené symboly se použijí na svislých dopravních značkách jako náhrada za textové 

informace k jejich doplnění nebo upřesnění. Seznam těchto symbolů je uveden 

v příloze č. 7; 

 

§ 11- vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo na jinou zpevněnou část 

pozemní komunikace. Přechodné vodorovné dopravní značky jsou provedeny v barvě 

žluté nebo oranžové a mohou být také provedeny v podobě obrysu příslušné vodorovné 

dopravní značky. Dočasná neplatnost se vyznačuje přeškrtnutím žlutými nebo 

oranžovými čarami; 

 

§ 12-  rozdělení vodorovných dopravních značek (čáry podélné, příčné, šipky, označení stání 

a parkovišť, zastávek, zákazu zastavení a stání a ostatní vodorovné dopravní značky) 

jsou uvedeny v příloze č. 8; 

 

§ 13-  světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustických signálem, 

druhy, provedení , význam a jejich užití jsou uvedeny v příloze č. 9; 

 

§ 14- akustické signály pro osoby se zrakovým postižením na řízených světelných 

křižovatkách, na řízených přechodech pro chodce a v místech křížení dráhy s pozemní 

komunikací mají tímto paragrafem předepsanou zvukovou frekvenci (Hz) pro 

jednotlivé světelné signály; 

 

§ 15-  dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10, ale i odrazky, zrcadla, zábradlí, svodidla, 

obrubníky, tlumiče nárazu a další zařízení pro dopravně bezpečnostní informace se 

umisťují obdobně jako svislé dopravní značky a mohou být umístěny i při levém okraji 

komunikace; 

 

§ 16-  zařízení pro provozní informace se umisťují obdobně jako svislé dopravní značky a 

jsou uvedeny v příloze č. 11; 

 

§ 17-  vzor žádosti o udělení výjimky u omezení jízdy některých druhů vozidel stanovuje 

obsah údajů, které musí žádost obsahovat; 

 

§ 18-  způsob a podrobnosti o značení překážky provozu na pozemních komunikacích volí její 

původce, popřípadě vlastník nebo správce komunikace s přihlédnutím k okolnostem 

jako je poloha a charakter překážky, stupni možného ohrožení a dopravnímu významu 

komunikace. Policista nebo strážník obecní policie může na nezbytnou dobu použít 

vozidlo vybavené výstražným světlem modré barvy, popřípadě jiným vhodným 

způsobem; 

 

§ 19-  vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu v barvě 

žluté (dříve žlutozelené) nebo oranžovo-červené je uveden v příloze č. 12; (v obrazové 

části je u většiny oděvů nově užita dvoubarevnost jejich částí) 

 (pozn. zelená barva je v řadě zemí vyhrazena výhradně pro policisty) 

 



§ 20-  označení osob oprávněných zastavovat vozidla, např. osoby vykonávající práce spojené 

s údržbou, opravami nebo výstavbou pozemních komunikací, nebo osoba pověřená 

úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní 

mládeže musí být označeny, jak je uvedeno v příloze č. 12; 

 

§ 21- speciální označení vozidel je uvedeno v příloze č. 13, speciální označení nevidomé 

osoby je bílá hůl, u osob hluchoslepých je to bílá hůl s červenými pruhy o šířce 100 mm 

a nejméně jedním reflexním bílým pruhem o šířce 50 mm a průměr hole v nejméně 

třetině její délky musí být nejméně 12 mm; 

 

§ 22- označení sedadel vybavených zádržným systémem v autobusech kategorie M2 a M3, 

registrovaných v České republice, pro každé sedadlo musí být viditelně umístěn 

piktogram o průměru nejméně 7,5 cm a jehož vzor je uveden v příloze č. 13; 

 

§ 23- pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích a jejich vyobrazení pro policisty 

je uvedeno v příloze č. 14; (v obrazové části přílohy je nově rozšířeno o pokyny 

policisty „zpomalit jízdu“ a „zrychlit jízdu“). 

 

§ 24- výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby – vojenský stejnokroj je 

doplněn výstražnou vestou žluté barvy se dvěma vodorovnými a dvěma svislými 

retroreflexními pásy o šířce nejméně 50 mm, k řízení používá „směrovku“ nebo 

„zastavovací terč pro policisty“; 

 

§ 25- pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních 

komunikacích obsahuje seznam údajů v pověření a jeho vzor je uveden v příloze č. 15; 

 

§ 26- seznam údajů a vzor pověření osob k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní 

mládeže je uveden v příloze č. 16; 

 

§ 27-  přechodné ustanovení určuje dobu do 31. prosince 2025 (10 let), do kdy platí po 

účinnosti této vyhlášky dopravní značky a dopravní zařízení užívaná před její účinností. 

 

 

K obrazové části vyhlášky – přílohy – nejpodstatnější změny: 

 

Výstražné dopravní značky. (příloha č. 1) 

 

U řady dopravních značek se mění jejich název, např.: 

A4 – Křižovatka s kruhovým objezdem – dříve – Pozor, kruhový objezd; 

A7b – Zpomalovací práh – dříve -  Pozor, zpomalovací práh; 

A11 – Přechod pro chodce – dříve – Pozor, přechod pro chodce; 

A15 – Práce na silnici – dříve – Práce; 

A18 – Kamení na vozovce – dříve - Padající kamení; 

A21 – Tunel – dříve Pozor, tunel; 

 

U dopravní značky A13 – Zvířata – může být použit i jiný symbol zvířete, u značky A14 – 

Zvěř – může být použit jiný symbol živočicha. 

U dopravních značek A5a – Nebezpečné klesání a  A5b – Nebezpečné stoupání – se vypouští, 

kde klesání/stoupání přesahuje 10%. 



U dopravních značek A31a, b, c –Návěstní desky – vypouští se označení, jsou-li značky 

umístěny ve vzdálenosti kratší. 

 

Nové výstražné značky: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Zákazové značky: (příloha č.3) 

 

Původní dopravní značka – Zákaz vjezdu osobních automobilů (B 3b) se ruší. 

B4 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů – nově platí pro všechny nákladní automobily 

(dříve pro nákladní automobily nad 3 500 kg) pokud největší povolená hmotnost není 

uvedena v dopravní značce nebo na dodatkové tabulce. 

B8 – Zákaz vjezdu jízdních kol – nově se povoluje vedení jízdního kola cyklistou. 

B19 – mění se název – Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit 

ohrožení životního prostředí – dříve - ….. může způsobit znečištění vody. 

B22a – Zákaz předjíždění pro nákladní automobily – zakazuje řidiči nákladního automobilu o 

největší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo – nově 

včetně motocyklů bez postranního vozíku. 

B27 – Povinnost zastavit vozidlo – ve značce STOP-KONTROLA – dříve CLO-ZOLL. 

B32 – Jiný zákaz – ve značce PRŮJEZD ZAKÁZÁN – dříve SMOG. Je-li ve značce uveden  

nápis PRŮJEZD ZAKÁZÁN, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za 

takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy. 

Nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu zakazuje vozidlům vjezd do 

takto označeného úseku. Nápis „SMOG“ zakazuje jízdu (nikoliv jen vjezd) pro určená vozidla 

v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního předpisu. 

B33 – Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem – dříve ….s přívěsem. 

 

 

Příkazové značky: (příloha č. 4) 

 

C1 – Kruhový objezd – Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej 

přednost v jízdě!“ musí řidič vjíždějící na kruhový objezd….. dříve – je vždy doplněna 

značkou…. 

 



 

C7a – Stezka pro chodce – nově – Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na 

osobním přepravníku. 

C8a – Stezka pro cyklisty – nově – smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se 

na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na 

osobním přepravníku. 

 

Informativní značky: (příloha č. 5) 

 

Informativní značky zónové: 

IZ 3a – Tunel – u tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové 

tabulce uvede jejich skutečné délka. U tunelů delších než 3 000 m se zbývající délka tunelu 

uvádí každých 1 000 m. 

 

Nové značky: 

 

 
 

Informativní značky provozní: 

 

IP 18c – Jízdní pruh pro pomalá vozidla - ….vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro 

motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla 

nedosáhnou rychlosti alespoň 80 km/h. -  dříve - …..nedosáhnou rychlosti vyšší než 60 km/h. 

Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla, jestliže je jejich rychlost 

v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy 

ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy. 

IP 22 – Změna organizace dopravy – dříve – Změna místní úpravy. 

IP 28a – Zpoplatnění provozu – upravují se symboly vozidel a jejich hmotnost k úhradě 

časového poplatku a mýtného. 

IP 28b – Nejvyšší dovolené  rychlosti – rozšiřuje se o symbol 110 km nejvyšší dovolené 

rychlosti na silnici pro motorová vozidla a povinnosti denního svícení. 

 

 



Nové informativní značky provozní: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Informativní značky směrové: 

 

Upravuje se barevné provedení – dálnice zelená, ostatní komunikace modrá, místní cíle bílá. 

Upravují se názvy směrových dopravních značek – označení křižovatky, návěst před 

křižovatkou, směrová návěst, směrová tabule pro výjezd, dálková návěst, návěst před 

úrovňovou křižovatkou, návěst před okružní křižovatkou, návěst před křižovatkou 

s omezením. 



Původní značka – Návěst doporučeného způsobu odbočování cyklistů vlevo ( bílá),(dříve IS 

10e) je zrušena a je zařazena do dopravních značek určených pro cyklisty (žluté) a to do 

značky IS 20 - Návěst před křižovatkou pro cyklisty. 

 

Informativní značky jiné: 

 

IJ 4a a IJ 4b – Označník zastávky – dříve – Zastávka 

IJ 17b – Návěst před truckparkem – dříve – Truckpark 

 

Nové značky: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dodatkové tabulky: (příloha č. 6) 

 

E5 – Největší povolená hmotnost – dříve – Celková hmotnost. 

 

Nové značky: 

E11b – S časovým poplatkem – dříve – stejný symbol, červeně přeškrtnutý-Bez časového 

poplatku 

E11d -   S mýtným – dříve stejný symbol červeně přeškrtnutý – Bez mýtného 

E11f -  S časovým poplatkem a mýtným – dříve stejný symbol červeně přeškrtnutý – Bez 

časového poplatku a mýtného. 

Konec předchozích značek s červeným přeškrtnutím – Konec ….- zůstávají. 

 

 

 



Nové značky: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Určené symboly: (příloha č.7) 

 

Kulturní a turistické piktogramy  

Piktogramy podle § 10 se použijí na svislých dopravních značkách jako náhrada za textové 

informace. Piktogramy znázorňují: 

Zámek, Hrad, Zřícenina, Tvrz, Klášter, Kostel, Kaple, Technická památka (továrna, most), 

Archeologická lokalita, Městská památková rezervace, Městská památková zóna, Vesnická 

památková rezervace, Muzeum, Skanzen, Památka moderní architektury, Zoologická zahrada, 

Židovská památka, Vojenská památka, Lázně, Přírodní krajinářská zajímavost (památka), 

Rozhledna, Jeskyně, Významné místo, Památka UNESCO. 

 

Druhy vozidel a chodců: 

Moped, Motocykl, Osobní automobil, Autobus, Tramvaj, Trolejbus, Nákladní automobil, 

Traktor, Obytný automobil, Osobní automobil s přívěsem, Elektromobil, Vozidlo přepravující 

nebezpečný náklad, Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody, 

Přípojné vozidlo, Obytný přívěs, Potahové vozidlo, Jízdní kolo, Osobní přepravník, Chodec,  

Bruslař, Lyžař, Jezdec na zvířeti, Děti, Osoba na invalidním vozíku, Osoba doprovázející dítě 

v kočárku, Obojživelníci, Koně. 

 



Jiné cíle: 

Centrum, Průmyslová zóna, Nákupní zóna, Sklady, skladová zóna, Truckpark, Přístav, 

Letiště, Vlakové nádraží, Heliport, Aréna, stadion, Lyžařský vlek, Sedačková lanovka, 

Kabinová lanovka. 

 

Ostatní symboly:  

Výjezd, Dálniční uzel, Okruh, Čerpací stanice CNG, Čerpací stanice LPG, Dobíjecí stanice 

elektromobilů. 

 

Vodorovné dopravní značky: (příloha č. 8) 

 

V 2a – Podélná čára přerušovaná – mezera dvojnásobné délky než délka úseček – dříve – 

dvojnásobné až čtyřnásobné délky… 

V 11a- Zastávka autobusu nebo trolejbusu a V 11b – Zastávka tramvaje – v barvě bílé – dříve 

v barvě žluté. 

Značka KŘIVKY (dříve V13b) již není v seznamu vodorovných dopravních značek. 

Nová značka: 

 

 
 

Pozn.:rozdíl - Místo pro přecházení – bílé obdélníčky, Přejezd pro cyklisty – bílé čtverečky. 

 

 

Dopravní zařízení: (příloha č. 10) 

Nové zařízení: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


