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                                 S T A T I S T I K A     N E H O D 
 

                        řidičů motocyklů, nákladních automobilů a autobusů 

                                                       v roce 2015 

 

Řidiči motocyklů: 

 
Druh vozidla Počet 

nehod 

rozdíl Usmr- 

ceno 

rozdíl Těžce 

zraněno 

rozdíl 

moped 93 méně o 4   0 méně o 1   10 méně o 6 

malý motocykl 122 méně o 25   2      0   13 méně o 7 

motocykl 1.669 více o 41  50 méně o 8  244 méně o 48 

CELKEM  MO 1.884 více o 12  52 méně o 9  267 méně o 61 

 
Druh vozidla Lehce 

zraněno 

rozdíl ALKOHOL rozdíl 

moped   72 méně o 4     14 méně o 5 

malý motocykl   87 méně o 30     15 méně o 2 

motocykl 1.220 více o 57    110      0 

CELKEM  MO 1.379 více o 23    139 méně o 7 

 

Řidiči nákladních automobilů a autobusů: 
 

Druh vozidla Počet 

nehod 

rozdíl Usmr- 

ceno 

rozdíl Těžce 

zraněno 

rozdíl 

nákladní automobil 
sólo 

7.002 více o 540   49 více o 7   148 méně o 6 

nákladní automobil 
s přívěsem 

  736 více o 44    3 více o 1    22 více o 8 

nákladní automobil 
s návěsem 

2.743 více o 326   22 méně o 1    44 méně o 3 

CELKEM  NA 10.481 více o 910   74 více o 7   214 méně o 1 

Autobus  1.149 více o 162    7 více o 1    38 více o 16 

 
Druh vozidla Lehce 

zraněno 

rozdíl ALKOHOL rozdíl 

nákladní automobil 
sólo 

1.449 více o 40   175 méně o 19 

nákladní automobil 
s přívěsem 

  132 více o 10    10 více o 4 

Nákladní automobil 
s návěsem 

  315 více o 50    43 méně o 14 

CELKEM  NA 1.896 více o 100   228 méně o 29 

Autobus   302 více o 18     6 méně o 1 

 
Rozdíl: rok 2014 

 

Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR. 
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      Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 – školení řidičů 

 

 

 POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě – část první 
 

 

 

  

 Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

§ 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

) (zákon č. 56/2001 Sb.) není umístěna  

tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka 

registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč  do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku. 

 

2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že 

je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,  

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku. 

 

3. které je technicky nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích 
34a

) ( § 37 zákona č. 

56/2001 Sb.) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na 

pozemních komunikacích, nebo 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč  a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku a v bodovém hodnocení se započítává 5 bodů. 

 

4.  jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo. 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 10 000 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku 

 

b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jeden za zvířeti bezprostředně po požití 

alkoholického nápoje nebo 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, 
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Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku, v bodovém hodnocení se započítává 7 bodů, je-li zjištěný obsah alkoholu u 

řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo jedná-li se o řízení vozidla bezprostředně po užití jiné 

návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod 

jejím vlivem. 
Od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti uloženého za tento přestupek nelze upustit před uhrazením uložené 

pokuty nebo, bylo-li povoleno uhrazení pokuty ve splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splátky splatné 

přede dnem podání žádosti o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti.(odst.10). 

 

c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím 

alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, 

 

Za přestupek (nebude-li se jednat o trestný čin podle § 274 trestního zákoníku) se uloží pokuta od 

25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let, v bodovém hodnocení 

se započítává 7 bodů. 
Od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti uloženého za tento přestupek nelze upustit před uhrazením uložené 

pokuty nebo, bylo-li povoleno uhrazení pokuty ve splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splátky splatné 

přede dnem podání žádosti o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti (odst. 10). 

 

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, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku 

do dvou let, v bodovém hodnocení se započítává 7 bodů. 
Od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti uloženého za tento přestupek nelze upustit před uhrazením uložené 

pokuty nebo, bylo-li povoleno uhrazení pokuty ve splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splátky splatné 

přede dnem podání žádosti o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti (odst. 10) 

 

e) řídí motorové vozidlo a 

 

1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle § 81, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku 

do dvou let, v bodovém hodnocení se započítávají 4 body. 

 

2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1, (zadržení řidičského průkazu policistou) 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku, v bodovém hodnocení se započítává 7 bodů. 

 

3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního 

předpisu 
4
) (zákon č. 247/2000 Sb) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského 

státu nebo Švýcarské konfederace. 
 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku, v bodovém hodnocení se započítávají 3 body. 

 

4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti,  

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku, bez bodového hodnocení. 
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5. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu 

vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo 

k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7, (dosáhla v bodovém 

hodnocení 12 bodů) nebo 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku 

do dvou let. 

 

6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95  nebo exekučním příkazem podle 

exekučního řádu. 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku. 

 

f)  při řízení vozidla 

 

1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo 

jiné hovorové nebo záznamové zařízení, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč, v blokovém řízení se uloží pokuta do 

1 000 Kč, v bodovém hodnocení se započítávají 2 body. 

 

2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a 

více, 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku, v bodovém hodnocení se započítává 5 bodů. 

 

3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více a mimo obec o 30 km/h a 

více, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč, spáchal-li tento přestupek v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, uloží se zákaz činnosti 

od jednoho měsíce do šesti měsíců, v blokovém řízení se uloží pokuta do 2 500 Kč a 

v bodovém hodnocení se započítávají 3 body. 

 

4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně 

než 30 km/h, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč, v blokovém řízení se uloží pokuta do 

1 000 Kč a v bodovém hodnocení se započítávají 2 body. 

 

5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který ji přikazuje zastavit vozidlo 

nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích 

anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou 

k tomu oprávněnou, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč, byl-li přestupek spáchán úmyslně 

uloží se zákaz činnosti od jednoho do šesti měsíců, v blokovém řízení se uloží pokuta do 

2 500 Kč, v bodovém hodnocení se započítává 5 bodů. Spáchal-li tento přestupek v období 
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dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát uloží se pokuta od 4 000 

Kč do 7 500 Kč. 

 

6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a 

bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy 

je povinna tak učinit nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou 

odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící 

mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od  2 500 Kč do 5 000 Kč, spáchal-li tento přestupek v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát uloží se zákaz činnosti 
od jednoho měsíce do šesti měsíců, v blokovém řízení se uloží pokuta do 2 500 Kč, 

v bodovém hodnocení za nezastavení před přechodem pro chodce = 3 body, za ohrožení 

chodce na přechodu = 4 body, za ohrožení chodce při odbočování na místo mimo pozemní 

komunikaci, vjíždění, otáčení nebo couvání = 5 bodů. 

 

7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu 

na pozemních komunikacích zakázáno, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku, v bodovém hodnocení se započítává 7 bodů v případech, kdy je předjíždění 

zákonem zakázáno. 

 

8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč, spáchal-li tento přestupek v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát uloží se zákaz činnosti 
od jednoho měsíce do šesti měsíců, v blokovém řízení se uloží pokuta do 2 500 Kč a 

v bodovém hodnocení se započítávají 4 body. 

 

9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč, zákaz činnosti od jednoho měsíce do 

šesti měsíců, v blokovém řízení se uloží pokuta  do 2 500 Kč a v bodovém hodnocení se 

započítává 7 bodů. (Snad nedopatřením zůstala v zákoně (po novelizaci z.č.48/2016) bloková pokuta, neboť 

je v rozporu s odst. 8 – Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat 

v blokovém řízení). 

 

10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo 

couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b) (otáčení, couvání, vjíždění na 

střední dělící pás včetně míst, kde je přerušen) nebo 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 

jednoho roku, v bodovém hodnocení se započítává 7 bodů. 

 

11.  neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím 

průkazem pro osoby se zdravotním postižením v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije 

parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 do 10 000 Kč, bez bodového hodnocení. 
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g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel (omezení jízdy nákladních vozidel, pátky, 

soboty, neděle, svátky) 

 

Za přestupek se uloží pokuta od  2 500 Kč do 5 000 Kč, spáchal-li tento přestupek v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát uloží se zákaz činnosti 
od jednoho měsíce do šesti měsíců, v blokovém řízení se uloží pokuta do 2 500 Kč, bez 

bodového hodnocení. 

 

h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku 

do dvou let. V bodovém hodnocení se udělí 7 bodů v případě,  porušení povinnosti řidiče, při 

kterém došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby. 

 

i) při dopravní nehodě 

 

1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč a spáchal-li tento přestupek v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát uloží se zákaz činnosti 

od jednoho měsíce do šesti měsíců, v bodovém hodnocení se udělí 7 bodů. 

 

2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč a spáchal-li tento přestupek v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát uloží se zákaz činnosti 

od jednoho měsíce do šesti měsíců. 
 

3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně 

sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč a spáchal-li tento přestupek v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát uloží se zákaz činnosti 
od jednoho měsíce do šesti měsíců. 

 

4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se 

neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po 

ohlášení dopravní nehody, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč a spáchal-li tento přestupek v období 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát uloží se zákaz činnosti 

od jednoho měsíce do šesti měsíců, v bodovém hodnocení se udělí 7 bodů. 

 

V bodovém hodnocení v souvislosti s dopravní nehodou se 7 bodů  započítává  za 

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem 

silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním 

poškozením zdraví nebo ohrožením života. 

 

j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar, 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč, bez bodového hodnocení. 
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k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost 

stanovenou v hlavě II tohoto zákona (pravidla provozu na pozemních komunikacích) 

 

Za tyto přestupky se uloží pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč. V  blokovém řízení se uloží 

pokuta do 2 000 Kč a v tomto jediném případě zákon umožňuje upustit od uložení sankce. 

Do této kategorie přestupků spadají i přestupky z tabulky bodového hodnocení, např. 

ohrožení jiného řidiče při předjíždění s vozidlem  z jednoho jízdního pruhu do druhého 

 (5 bodů), neoznačení překážky (2 body), porušení povinnosti být za jízdy připoután 

bezpečnostním pásem nebo nepoužití ochranné přilby (3 body), nepoužití dětské 

autosedačky (4 body), překročení maximální doby řízení (4 body). 

 

(2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 

odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje 

potřebné k určení její totožnosti. 

 

Za tento přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč, bez bodového hodnocení. 

 

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad 

řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) (výcvik, zkouška, přezkoušení 

odborné způsobilosti) tím, že v provozu na pozemních komunikacích 

 

a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou 

pátku během jízdy ve výcvikovém vozidle, 

 

b) v rozporu s § 8a písm. b)  vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po požití 

alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití 

alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy  ještě je pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky, 

 

c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho 

schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu, 

 

d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při výkonu 

činnosti učitele autoškoly nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 

 

Za tyto přestupky se uloží pokuta od 10 000 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti 

měsíců do jednoho roku.V bodovém hodnocení se body nezapočítávají. 

 

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 

a) se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření 

 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč. 

 

b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský 

průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození 

nebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o 

registraci vozidla. 

 



 9 

Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč. 

 

(8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat 

v blokovém řízení. 

 

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob - § 125d 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako 

provozovatel vozidla 

 

a) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. a) přikáže nebo dovolí, aby bylo v provozu na pozemních 

komunikacích použito vozidla, které nesplňuje podmínky stanovené jiným právním 

předpisem 
2
) (zákon č. 56/2001 Sb., vyhláška č.341/2014 Sb) 

 

b) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. b)  svěří řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky 

podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 písm. b) a c) (tělesná a duševní způsobilost, ovládání vozidla a znalost 

předpisů, řízení vozidla po požití alkoholu nebo jiné návykové látky, snížená schopnost k řízení ze zdravotních 

důvodů) 
 

c) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. c) svěří řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky  

podle § 3 odst. 3 (držitel řidičského oprávnění) 

 

d) v rozporu s § 10 odst. 2 nezajistí, aby barevné provedení a označení vozidla bylo 

provedeno tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením a označením 

vozidel Vojenské policie 
12

), policie 
13

), celní správy 
14

), obecní policie 
14a

) a Vězeňské 

služby. 

 

e) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže řízení vozidla nebo svěří vozidlo osobě, o níž 

nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. 

 

f) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar. 

 

Za uvedené správní delikty se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

Správní delikt provozovatele vozidla - § 125f 

 

(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel 

vozidla v rozporu s § 10 (povinnosti provozovatele vozidla) nezajistí, aby při užití vozidla na 

pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

Za správní delikt se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se  použije rozmezí pokuty pro 

přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, 

pokuta však nepřevýší 10 000 Kč. 
 

(2) Právnická nebo fyzická osoba  za správní delikt odpovídá, pokud 

 

a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku 

používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, 
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b) porušení povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje 

znaky přestupku podle tohoto zákona a 

 

c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu. 

 

 

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o 

provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání. 

 

  

  Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích 

 

 

Počet 

bodů 
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, 

po kterou je  řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 

0,3 promile, nebo řízení vozidla po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné 

návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 

 

    7 

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 7) ke zjištění, zda není 

ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 
    7 

způsobení dopravní nehody porušením povinností řidiče, při které došlo k usmrcení nebo jiné 

těžké újmě na zdraví jiné osoby 
    7 

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa 

dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo 

přivolání pomoci 

 

    7 

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo 

couvání v místě, kde to není dovoleno 
    7 

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 

 
    7 

neposkytnutí účinné  pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem 

silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním 

poškozením zdraví nebo ohrožení života 

 

    7 

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 

 
    7 

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 

 
    7 

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak 

závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních 

komunikacích 

  

    5 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a 

více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 
    5 

nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních 

komunikacích nebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích osobou k tomu oprávněnou  

    

    5 

ohrožení jiného řidiče při předjíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 

 
    5 

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo 

ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a 

couvání 

 

    5 

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití 

vozovky 
    4 

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 

 
    4 

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20% 

a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více podle jiných právních předpisů 
42

) 

    4 

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 

 
    4 
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porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 

§ 6 
    4 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a 

více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 
    3 

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 

 
    3 

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
4
) 

 
    3 

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 

 
    3 

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 

 
    2 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 

5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec 
    2 

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo 

jiným způsobem při řízení vozidla 
    2 

 
7) Zákon č. 397/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami  působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jiným návykovými látkami, 

ve znění pozdějších předpisů 
4)  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů 

42) Nařízení Rady (EHS( č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě, ve znění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, 
Evropská dohoda o práci osádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR) – vyhláška č. 108/1976 Sb. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky, 
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 56 – Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel autoškoly dopustí 

správního deliktu tím, že 

 

a) v rozporu s § 2 provozuje autoškolu bez registrace k provozování, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 

 

b) v rozporu s § 3 provádí výuku a výcvik osobami, které nejsou držiteli platného profesního 

osvědčení, 

 

Za správní delikt  se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

c) v rozporu s § 5 nenahlásí změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti žádosti o 

vydání registrace k provozování autoškoly, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 
 

d) v rozporu s § 9 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem, 
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Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

e) přijme jako žadatele o řidičské oprávnění osobu, která nesplňuje podmínky podle § 13 
(podmínky přijetí k výuce a výcviku) 
 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

f) opakovaně nebo závažným způsobem nedodrží obsah a rozsah výuky a výcviku stanovený 

v § 20 (učební osnova výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

g) v rozporu s § 25 nepředá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

seznamy žadatelů k získání řidičského oprávnění 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 
 

h) v rozporu s § 32 nepřihlásí písemně žadatele k získání řidičského oprávnění ke zkoušce. 
(zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel školicího střediska dopustí 

správního deliktu tím, že 

 

a) v rozporu s § 49 provozuje školicí středisko bez udělené akreditace k provozování výuky a 

výcviku, (provozovatel školicího střediska) 

 

Za  správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

b) v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik prostřednictvím odborně způsobilých osob, 
(povinnosti provozovatele školicího střediska) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

c) v rozporu s § 51 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

d) v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

e) v rozporu s § 51 nevede evidenci o uskutečněné výuce a výcviku včetně seznamu 

účastníků, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 
 

f) v rozporu s § 51 nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku 

v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas 
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zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu, popřípadě i obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 
 

g) v rozporu s § 51 neoznámí krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení 

akreditace k provozování výuky a výcviku a nepředloží o nich doklady, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 
 

h) v rozporu s § 51 nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik, 

potvrzení o rozsahu a obsahu výuky a výcviku a datu jejich ukončení, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 10 000 Kč. 

 

i) přijme k výuce a výcviku osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52a, (podmínky přijetí 

k výuce a výcviku) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

j) v rozporu s § 51 nezašle nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo ukončeno 

pravidelné školení řidičů, příslušnému úřadu seznam účastníků pravidelného školení, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

(3) právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střediska bezpečné jízdy 

dopustí správního deliktu tím, že 

 

a) v rozporu s § 52e provozuje středisko bezpečné jízdy bez udělení vyšší akreditace 

k provozování výuky bezpečné jízdy, (Oprávnění ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří 

mají v registru řidičů zaznamenány body) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

b) v rozporu s § 52g neprovádí výuku a výcvik bezpečné jízdy prostřednictvím lektorů 

bezpečné jízdy, (povinnosti provozovatele střediska bezpečné jízdy) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

c) v rozporu s § 52g neprovádí školení bezpečné jízdy podle plánu pro zajištění školení 

bezpečné jízdy, 

 

Za  správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

d) v rozporu s § 52g nevede evidenci o uskutečněném školení bezpečné jízdy, včetně seznamu 

účastníků, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 
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e) v rozporu s § 52g nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení bezpečné 

jízdy seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení školení bezpečné jízdy 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

f) v rozporu s § 52g neoznámí příslušnému krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro 

udělení akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a nepředloží o nich doklady, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 
 

g) v rozporu s § 52g nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil školení bezpečné 

jízdy, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvovaného školení bezpečné jízdy a datu ukončení 

školení bezpečné jízdy, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 10 000 Kč. 
 

h) přijme na školení bezpečné jízdy osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52g, (odst. 2 počet 

obdržených bodů) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

§ 57 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 

úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní odpovědnosti zabránila. 

(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 

zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a 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 5 let ode dne, 

kdy byl spáchán. 

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé 

souvislosti s tím, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické 

osoby. 

(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl o správním deliktu v prvním stupni. Příjem 

z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. 

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. 

 

 

 

Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Správní delikty (v prvním stupni projednává - obecní úřad obce s rozšířenou působností (OÚRP), krajský 

úřad, ministerstvo). 

 

§ 83 – Přestupky 

 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
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a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není 

zapsáno v registru silničních vozidel, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.  (OÚRP) 
 

b) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla; 

 

Za  přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

V blokovém řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do 5 000 Kč. (OÚRP nebo Celní správa) 

 

c) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

d) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční 

vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo 

odstraní některou z jeho podstatných částí, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

e) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je 

vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci 

silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží 

technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a 

účel jeho využití, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.  (OÚRP) 

 

g) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního 

vozidla, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

h) jako zaměstnanec technické zkušebny v rozporu s § 27 odst. 3 nezachová mlčenlivost, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (ministerstvo) 

 

 

i) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

V blokovém řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do 5 000 Kč. (OÚRP nebo Celní správa) 
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j) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel 

nebo v registru silničních vozidel jiného státu, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

k) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci 

vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu; 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

l) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji 

uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo 

v technickém průkazu zvláštního vozidla, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. (OÚRP) 

 

m) v rozporu s § 60 odst. 1 provádí technické prohlídky silničních vozidel bez profesního 

osvědčení kontrolního technika, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

n) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku 

ve stanoveném rozsahu, způsobem v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení 

výsledku technických prohlídek, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

o) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. b) nevyznačí zjištěné závady a jejich 

hodnocení stupněm závad do záznamníku závad, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

p) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. písm.b) nevloží údaje o výsledku technické 

prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci 

osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

q) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 2 neoznámí skutečnosti týkající se výkonu 

funkce kontrolního technika (odnětí nebo pozbytí řidičského oprávnění nebo ztrátu bezúhonnosti) 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (ministerstvo) 

 

r) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. a) nepostupuje stanoveným způsobem nebo ve 

stanoveném rozsahu při měření emisí nebo při vyznačování měření emisí, 
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Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.  (OÚRP) 

 

s) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. b) neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce 

mechanika nebo jejich změny, (zejména ztrátu bezúhonnosti)  nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (ministerstvo) 

 

t) v rozporu s § 69 odst. 1 provádí měření emisí silničních vozidel bez profesního osvědčení 

mechanika. 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

§ 83a – Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

 

a) jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie 
1a

) nebo jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie 
1a

) poškodí nebo pozmění údaje v tomto záznamovém 

zařízení, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (OÚRP) 

 

b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není 

zapsáno v registru silničních vozidel, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

c) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci 

vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

d) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

e) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční 

vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo 

odstraní některou z jeho podstatných částí, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 
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g) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je 

vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.  (OÚRP) 

 

h) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci 

silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží 

technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho 

využití, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

i) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního 

vozidla, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.  (OÚRP) 

 

j) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nenahlásí změny údajů, 

poškození, odcizení nebo ztrátu paměťové karty dílny, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.  (OÚRP) 

 

k) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 5 (pozbyl oprávnění k výkonu 

autorizované činnosti) neodevzdá tuto kartu, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (OÚRP) 

 

l) v rozporu s § 15 uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, 

samostatný technický celek vozidla nebo nedokončené silniční vozidlo, jehož technická 

způsobilost nebyla schválena, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. (ministerstvo) 

Jestliže je správní delikt podle odstavce 1 písm. l) spáchán hromadným uváděním na trh 

silničních vozidel, systému vozidla, konstrukční částí vozidla, samostatných technických celků 

vozidla nebo nedokončených vozidel, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč. 

 

m) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

n) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na 

pozemních komunikacích silniční vozidlo, které  není zapsáno v registru silničních vozidel 

nebo v registru silničních vozidel jiného státu, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (OÚRP) 

 

o) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na 

pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji 
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uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo 

v technickém průkazu zvláštního vozidla, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (OÚRP) 

 

p) provozuje stanici technické kontroly v rozporu s § 57 odst. 1 bez osvědčení k provozování 

stanice technické kontroly, nebo 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (krajský úřad) 

 

q) provozuje stanici měření emisí v rozporu s § 66 odst. 1 bez osvědčení, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (OÚRP) 

 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice technické 

kontroly dopustí správního deliktu tím, že 

 

a) v rozporu s § 48 odst. 4 nepředá protokol o technické prohlídce, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

b) v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly 

údaje podle § 48a odst. 1, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

c) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby technické prohlídky vozidel byly prováděny 

osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim 

zakázána činnost podle § 82 odst. 3, (za závažné porušení povinností kontrolního technika) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (krajský úřad) 

 

d) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické kontroly jednotlivých druhů 

vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické 

způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou 

držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich 

technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (krajský úřad) 

 

e) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. c) neprovozuje stanici technické kontroly v souladu 

s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly a s podmínkami 

podle § 54, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (krajský úřad) 

 

f) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění 

technických prohlídek byly schváleny a metrologicky navázány, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (krajský úřad) 
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g) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby technické prohlídky jednotlivých kategorií 

vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro 

hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování 

technických prohlídek, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (krajský úřad) 

 

h) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. f) nezajistí, aby údaje o zahájení technické prohlídky a údaje 

ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vloženy do informačního systému, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (krajský úřad) 

 

i) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. g) nezajistí řádné zpracování záznamníku závad a protokolu o 

technické prohlídce, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

j) v rozporu s § 58 odst. 2 neoznámí změny údajů nebo dokladů, (oznámení změn krajskému úřadu) 

nebo 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

k) v rozporu s § 58 odst. 3 nepředloží písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly, (předkládá 

krajskému úřadu do 31. března za období předchozího kalendářního roku) 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (krajský úřad) 

 

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice měření emisí 

dopustí správního deliktu tím, že 

 

a) provozuje stanici měření emisí v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o 

oprávnění k jejímu provozování podle § 65 odst. 1 písm. c), e) a f), nebo 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (OÚRP) 

 

b) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby měření emisí vozidel byla prováděna 

osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení mechanika, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (OÚRP) 

 

c) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické vybavení a uspořádání druhu 

stanice měření emisí, včetně manipulačních prostor, zařízení na odsávání výfukových plynů, 

větrání, vytápění, bylo v souladu s osvědčením vydaným podle § 66 a prováděcím právním 

předpisem, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (OÚRP) 

 

d) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. c) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění 

měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány, 
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Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. (OÚRP) 

 

e) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby bylo postupováno stanoveným způsobem a 

ve stanoveném rozsahu při měření emisí a při vyznačování měření emisí. 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (OÚRP) 

 

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které byla přidělena zvláštní registrační 

značka, se dopustí správního deliktu tím, že 

 

a) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. b) nezajistí, aby při zkušebním provozu nebyla ohrožena 

bezpečnost silničního provozu, životní prostředí a život a zdraví člověka, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

b) v rozporu s § 38a (zkušební provoz) odst. 5 písm. c) použije tabulky s přidělenými zvláštními 

registračními značkami za jiným účelem, než je zkušební provoz, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

c) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. d) nevede záznam o každé provedené zkušební jízdě 

silničního vozidla v knize jízd, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

d) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. g) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené při zkušebním provozu, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

e) v rozporu s § 38b (manipulační provoz a jízda z místa prodeje do místa registrace) odst. 4 písm. a) 

použije tabulky s přidělenými registračními značkami za jiným účelem, než je manipulační 

provoz, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

f) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. b) nevede záznam o každé provedené jízdě silničního 

vozidla v knize jízd, nebo 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 

 

g) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. e) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené při manipulačním provozu.   

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč. (OÚRP) 
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 Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

§ 23 – Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního 

hospodářství. 

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

 

a) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje, 

přemístí nebo umístí návěstidlo, signální nebo návěstní znak, signální nebo návěstní zařízení, 

informační zařízení pro cestující, vyvěšený jízdní řád, označení zastávky veřejné dopravy 

nebo jiného dopravního zařízení nebo neoprávněně používá takové zařízení, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč. 

 

b) nesplní povinnost uloženou správním orgánem ke zdolání mimořádně naléhavých 

přepravních potřeb, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč, a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho 

roku. 
 

c) provozuje dopravu bez povolení nebo poruší povinnost stanovenou zvláštním právním 

předpisem pro provozování dopravy, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč. 

 

d) poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro dopravu nebo přepravu 

nebezpečných věcí, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč, a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho 

roku. 
 

e) úmyslně naruší činnost sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč. 

 

f) jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladů, předložil neplatný doklad                                    

nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným 

způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o 

provozu vozidla nebo nedodržuje stanovené doby řízení, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku, nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku 

nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním předpisem, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, v blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 

Kč. 
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g) při přepravě nebezpečných věcí podle právního předpisu nemá řádné osvědčení o zvláštním 

školení řidiče, nezajistí označení vozidla, není vybaven podle právních předpisů povinnou 

výbavou, poruší zákaz nakládky a vykládky stanovených nebezpečných věcí na veřejně 

přístupných místech, přepravuje ve vozidle osoby způsobem odporujícím právním předpisům, 

poruší ustanovení o zastavení a stání vozidel a o dozoru nad vozidly při parkování nebo 

nedodrží trasu, pokud je předepsána, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, v blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 

Kč. 

 

h) užije v provozu na pozemních komunikacích vozidlo označené střešní svítilnou s nápisem 

TAXI, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s vozidlem poskytujícím 

taxislužbu k jinému účelu než k výkonu práce řidiče taxislužby, nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho 

roku. 
 

i) jako řidič taxislužby poškodí cestujícího na ceně jízdného, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho 

roku. 
 

(4) Přestupek, za který lze uložit zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém řízení. 

 

§ 24 – Přestupky na úseku podnikání 

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

 

a) poškodí jiného na ceně, jakosti, množství nebo hmotnosti při prodeji zboží nebo 

poskytování jiných služeb, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč, a zákaz činnosti do jednoho roku. 
 

b) neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 

 

c) poruší povinnost 

1. uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu údaje o své 

obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, 

zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním 

rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační 

složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové 

značky
4
), 

2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu 

do sbírky listin
5
), 

3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název
6
). 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč, a zákaz činnost do jednoho roku. 
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      Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 – zákony, vyhlášky…. 

 

 

 

 

 

           Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů 

 vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku 

            EU a v ostatních rezortních předpisech 

       v období listopad 2015 až únor 2016  

 

 

Sbírka zákonů ČR: 
 

 

ČÁSTKA 126 

 Zákon č. 298/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

 (změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) 

 Účinnost patnáctý den po jeho vyhlášení – rozeslána 10.11.2015. 

 

ČÁSTKA 130 

 Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněným 

časovým poplatkem 

       Příloha č. 1 – vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku 

       Příloha č..2 – seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému   

                                         poplatku – účinnost od 1.1.2016 

       Příloha č. 3 – seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému 

        poplatku – končí 31.12.2015  

 

Vyhláška č. 307/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání 

pozemních komunikací zpoplatněným mýtným. 

Příloha č. 1 – seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému 

Příloha č. 2 – seznam silnic I.třídy, jejichž užití podléhá mýtnému 

Účinnost dnem 1. ledna 2016. 

 

ČÁSTKA 131 

 Vyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního 

stravného pro rok 2016. 

 Účinnost dnem 1. ledna 2016. 

 

ČÁSTKA 135 

 Zákon č. 317/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. 

 (změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, změna zákona č. 

73/2011 Sb., o úřadu práce) 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 7.12.2015. 
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 Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). 

 Část druhá – změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (čištění, kontrola a 

revize spalinové cesty) 

 Část sedmá – změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel – citace 

 V § 2 odst. 1 na konci textu doplňují slova „pokud jiný právní předpis nestanoví 

jinak“. 

 Účinnost dnem 1. ledna 2016. 

 

ČÁSTKA 137 

 Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které 

vedou jednoduché účetnictví. 

 (vyhláška stanoví obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví – 

peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, pomocné knihy ostatních složek a 

majetku, přehled o příjmech a výdajích, přehled o majetku a závazcích, metoda 

přechodu na jednoduché účetnictví) 

 Účinnost dnem 1. ledna 2016. 

 

ČÁSTKA 143 

 Vyhláška č. 338/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Účinnost dnem 31. prosince 2015. 

 

ČÁSTKA 151 

 Nařízení vlády č. 350/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle 

pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 21. prosince 2015. 

 

ČÁSTKA 153 

 Zákon č. 359/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních 

svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 (rozšiřuje se o „Velký pátek“) 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 21. prosince 2015. 

 

ČÁSTKA 161 

 Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

 (§4 – Nekalá obchodní praktika, § 5 –Klamavá konání, § 5a – Klamavá 

opomenutí, § 5b- Agresivní obchodní praktika) 

 (mění se zákony- o České obchodní inspekci, o finančním arbitrovi, o 

elektronických komunikacích, o poštovních službách, o daňovém poradenství). 

 Účinnost dnem 1.ledna 2016. 
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ČÁSTKA 163 

 Vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání 

silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

 (viz OPIS) 

 Účinnost dnem 1. ledna 2016. 

 

ČÁSTKA 164 

 Vyhláška č. 399/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci 

vozidel. 

 (§ 25 – Forma, provedení a obsah registrační značky na přání) 

 Účinnost dnem 1. ledna 2016.(viz OPIS) 

 

 

ČÁSTKA 13 – 2016. 

 Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

 ( v přílohách je uveden způsob čištění, kontroly, revize a lhůty provedení). 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 29. ledna 2016. 

 

 

ČÁSTKA 17 

 Zákon č. 48/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Účinnost patnáctým dnem po jeho vyhlášení – rozeslána 5. února 2016. 

 

 

Sbírka mezinárodních smluv: 

 

ČÁSTKA 3 

 Sdělení č. 11/2016 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 1, 

6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě kornetů TIR 

(Úmluva TIR ) , kterou se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 61/2008 Sb.m.s. 

 Změny vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 1. ledna 2015 a tímto 

dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. 

 

 

 

 

Úřední věstník EU: 

 

L 15 – ze dne 22. ledna 2016. 

 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/68 ze dne 21. ledna 2016 o společných 

postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet 

řidiče. 
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 (Obsah: předmět, definice, povinnost napojení na systém TACHOnet, technické 

specifikace, používání systému TACHOnet, vstup v platnost) 

 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem vyhlášení v Úřed.věstníku EU, 

použije se ode dne 2. března 2018, je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné 

ve všech členských státech. 

 

L 25 – ze dne 2. února 2016. 

 

 Nařízení Komise (EU) 2016/130 ze dne 1. února 2016, kterým se nařízení Rady 

(EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje 

technickému pokroku. 

 Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 se mění takto: 

 V části I Definice se v bodu rr) první odrážce datum 31. prosince 2015 nahrazuje 

datem „31. prosince 2016“. 

 

 

 

 

 

Věstník dopravy  (www.mdcr.cz): 

 

Číslo 12/2015  ze dne 27.11.2015. 
- Instrukce pro SME č. 10, Metodický postup měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí 

- Instrukce pro STK č. 10/2015, Postup při zápisu doby platnosti technické způsobilosti do 

technického průkazu 

- Instrukce při STK č. 11/2015, Změna přílohy č. 1 „Instrukce pro STK č. 1/2008 Spuštění 

centralizovaného informačního systému v síti stanic technické kontroly v ČR“ 

- Instrukce pro STK č. 12/2015, Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní 

kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly. 

- Informace pro výrobce přístrojů používaných ve stanicích technické kontroly. 

- Vyhlášení termínů a místa konání zkoušek pro získání a prodloužení osvědčení o způsobilosti 

bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou pro rok 2016. 

- Informace pro výrobce přístrojů používaných ve stanicích měření emisí. 

- Pověřená školicí zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel, 

rozšíření působnosti. 

 

Číslo 13/2015 ze dne 22.12.2015. 
- Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v r. 2016 pro výpočet přiměřeného zisku 

- Přeprava UN 3291 Odpad klinický nespecifikovaný, J.N. dle VC3 

 

Číslo 1/2016 ze dne 22.1.2016. 
- Změna pravidel pro provádění zkoušek a přezkoušení k získání profesního osvědčení 

kontrolního technika, profesního osvědčení kontrolního technika ADR, profesního osvědčení 

kontrolního technika typu K a profesního osvědčení mechanika. 

- Instrukce pro STK č. 1/2016: Technické prohlídky vojenských vozidel. 

- Instrukce pro SME č. 1/2016: Měření emisí v přechodném období 1. ledna – 30. června 2016. 

- Instrukce pro SME č. 2/2016: Úprava Metodického postupu měření emisí vozidel v SME, 

zavedení nového číslování protokolů o měření emisí. 

 

Číslo 2/2016 ze dne 19. 2.2016. 
- Informace pro SME. 

- Instrukce STK č. 2/2016: kontrola vozidel kategorie M1 opatřené značením s vratným 

odrazem (nápadné značení) 

http://www.mdcr.cz/
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- Instrukce pro SME č. 3/2016: Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro 

zajištění měření emisí. 

- Upřesnění Instrukce pro SME č. 1/2010 a STK č. 2/2010: Metodika kontroly měření emisí 

vozidel kategorie T1, T2, T3, která jsou schválena podle směrnice 2003/37/ES. 

 

 

 

Finanční zpravodaj  (www.mfcr.cz) 

 

Číslo 4/2016  ze dne 26.2.2016 

- Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1.3.2016. 

           Finanční správa připravila od 1. března 2016 novou službu pro občany (fyzické 

osoby), platící své nejběžnější daňové povinnosti hotově, možnost zaplatit tyto čtyři 

daně zdarma: 

 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 

 daň z nemovitých věcí 

 daň z nabytí nemovitých věcí 

 daň z převodu nemovitostí. 

           Tato služba bude realizována prostřednictvím Poštovní poukázky A – doklad V/DS, 

tzv. daňové složenky, bez úhrady ceny platební transakce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfcr.cz/
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         VYHLÁŠKA č. 338/2015 Sb., 
 

 kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve  

                znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 Komentované znění některých nejpodstatnějších změn: 

 

 

 Úvodní část vyhlášky se doplňuje o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) 

 

 Nově je pro účely vyhlášky definována silnice pro motorová vozidla nebo místní 

komunikace, která je označena příslušnou dopravní značkou „Silnice pro motorová 

vozidla“. 

 

 Ve všech paragrafech se ruší název „rychlostní silnice“ a nahrazuje „silnicí pro 

motorová vozidla“ 

 

 V § 2 se upravuje označování dálnic, silnic a místních komunikací zejména 

vypuštěním „rychlostní silnice“, ruší se ustanovení o „kilometrovníku“ a z označování 

(čísly)  dalších objektů na pozemních komunikacích se vypouštějí „železniční 

přejezdy). 

 

 V § 7 – Hlavní a mimořádné prohlídky pozemních komunikace – se nově stanovuje, 

že hlavní prohlídka se provádí nejméně jednou za 5 let, jinak vždy po uvedení nového 

úseku nebo provedené rekonstrukci nebo při inventarizaci. 

 

 Snižuje se rychlost na mostech , kde lze oddělit chodníky odraznými obrubníky za 60 

km/h na 50 km/h. (§29 odst.3). 

 

 Nový paragraf 36a se týká výjimky z technických požadavků podle stavebního 

zákona. 

 

 Rovněž nový je paragraf 51d, který stanovuje obsah údajů na vážním lístku a jeho 

vzor (vážního lístku) je uveden v bodě 3 přílohy č. 10. 

 

 Vyhláška nabyla účinnosti dne 31. prosince 2015. 
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                   VYHLÁŠKA č. 385/2015 
   o změně sazby základní náhrady za používání silničních 

    motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné 

    ceny pohonných hmot pro účely  poskytování cestovních 

                             náhrad. 

 

OPIS: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce: 

            § 1 

                    Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

 Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek   1,00 Kč, 

b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč. 

 

     Stravné 

        § 2 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 

zákoníku práce nejméně ve výši 

a)  70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b)  106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c)  166 Kč, trvá-li  pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 

         § 3 

 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 

zákoníku práce ve výši 

a)  70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b)  106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c)  166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 

         § 4 

           Průměrná cena pohonných hmot 

 Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce 

činí 

a)  29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

b)  33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

c)  29,50 Kč u motorové nafty. 

 

        §5 

         Zrušovací ustanovení 

 Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad, se zrušuje. 

 

        § 6 

              Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.          Ministryně: Mgr. Marksová v.r. 
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OPIS: 

 

 

        

              VYHLÁŠKA č. 399/2015 Sb., 

 
             kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., 

                            o registraci vozidel 

 

 

 

 

Ministerstvo dopravy  stanoví podle § 91 odst. 2 k provedení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

zákona. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 

226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a 

zákona č. 239/2013 Sb.: 

 

     Čl. I 

 

 § 25 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, včetně nadpisu zní: 

 

     „ § 25 

                  Forma, provedení a obsah registrační značky na přání 

        (K § 7b odst. 6 zákona) 

 

  Znaky registrační značky na přání jsou provedeny 8 velkými písmeny latinské abecedy a 

arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro motocykly je provedena 7 velkými 

písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro mopedy je 

provedena 5 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce na 

přání se mohou písmena a číslice použít libovolně.“. 

 

 

                                                         Čl. II 

 

           Účinnost 

 

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 
Ministr: Ing. Ťok v.r. 
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                             ZÁKON č. 48/2016 Sb., 
 

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

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 Dnem 20. února 2016 vstoupil v platnost uvedený zákon, jehož nejpodstatnější změny co do 

obsahu nikoliv formy uvádíme: 

 

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: 

 

 Poznámka pod čarou se doplňuje o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních 

vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu…. (dříve byla tato směrnice pouze v zákoně č. 

247/2000 Sb. a na tento zákon byla pouze odvolávka) 
a Směrnici Komise 2014/85/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech; 

 V paragrafu 2 – Vymezení základních pojmů – se mezi nemotorová vozidla nově 

zařazuje i přípojné vozidlo. U pojmu chodec, se ke kolečkovým bruslím přidává i 

obdobné sportovní vybavení.  U pojmu jízdního pruhu se vypouští „jiných než 

dvoukolových (motocyklů), Nový pojem = osobní technický prostředek je osobní 

přepravník se samovyvažovacím zařízením nebo obdobné zařízení; 

 Do § 3 – Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích – 

byla nově převzata ustanovení o profesní způsobilosti řidičů skupin C1 až D+E, 

včetně řidičů, na které se požadavek profesní způsobilosti řidiče nevztahuje, jak bylo 

dříve uvedeno v § 46 zákona č. 247/2000 Sb.; 

 Paragraf 5 – Povinnosti řidiče- zde byla nově zařazena povinnost, že řidič nesmí 

ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty, dále 

povinnost že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, 

které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran a dále nesmí řídit vozidlo, 

na němž nebo na jeho nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích; 

 Mezi povinnosti řidiče (§ 6) je mít u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče (pokud 

není uveden v řidičském průkazu) za předpokladu, že se na řidiče tato povinnost 

vztahuje. Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady (řidičský průkaz, 

osvědčení o registraci vozidla, profesní průkaz a doklad o zdravotní způsobilosti (je-li 

starší 65 let) na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve 

stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole. Ze zákona byl vypuštěn doklad 

prokazující pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

Vzhledem k tomu, že tuto povinnost pro řidiče vozidla řeší § 17 zákona č. 168/1999 

Sb., šlo o duplicitu. ( § 17 – Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič 

povinen mít u sebe doklad o pojištění, zelenou kartu nebo doklad o hraničním 
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pojištění, a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky). Zrušují se 

odstavce 8 až 10 týkající se profesní způsobilosti, věku a rozsahu platnosti; 

 Zcela nový je § 6b týkající se zadržení osvědčení o registraci vozidla policistou po 

kontrole technického stavu vozidla, nebo dopravní nehodě, kdy vozidlo významně 

zvyšuje ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo nepříznivě  působí na životní 

prostředí. O zadržení  osvědčení vydá policista doklad. Vzor dokladu a seznam 

nebezpečných závad vymezí prováděcí právní předpis; 

 Následující nový § 6c  řeší postup při vrácení osvědčení o registraci vozidla 

provozovateli vozidla, vždy až po provedené technické prohlídce (STK). Řeší postup 

ve vztahu k cizincům a protokol o technické prohlídce prokazující odstranění závad 

nahrazuje po dobu 5 pracovních dnů zadržené osvědčení; 

 V § 12 – Jízda v jízdních pruzích- se upravuje, kdy levý jízdní pruh mimo dříve 

uvedených vozidel může užít jmenovitě i cyklista (při objíždění, předjíždění, otáčení 

nebo odbočování); 

 V § 14 –„Vyhrazený jízdní pruh“ vyznačený dopravní značkou se nově stanovuje, že 

nelze tento jízdní pruh vyhradit pro motocykly. Řeší se situace, za jakých podmínek 

smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru na jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty; 

 V § 21 – Odbočování- se upřesňuje povinnost dát při odbočování vlevo přednost i 

cyklistům jedoucím v pruhu pro cyklisty, totéž platí i při odbočování vpravo; 

 V § 27 – řidič  nesmí zastavit a stát – nejen ve vyhrazeném jízdním pruhu, ale nově i 

v jízdním pruhu pro cyklisty. V odstavci 6 se řeší, na která vozidla se zákaz zastavení 

a stání nevztahuje; 

 Původní nadpis kapitoly „Provoz v obytné a pěší zóně“ se rozšiřuje o cyklistickou 

zónu; 

 Cyklistickou zónu řeší § 39a. Je označena příslušnými dopravními značkami, 

vozovku smějí cyklisté užívat v celé její šířce, jiným vozidlům je vjezd povolen, jsou-

li vyznačena ve spodní části dopravní značky a s maximální rychlostí do 30 km/h. 

Cyklisté musí umožnit jízdu motorovým vozidlům; 

 V § 41 – Jízda vozidel s právem přednostní jízdy- vybavení vozidel zvukovým 

výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy se 

dřívější formulace „hasičských záchranných sborů“ nově upřesňuje na vozidla 

používaná Hasičským záchranným sborem ČR nebo jednotkami požární ochrany, 

které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky; 

 V § 45 – Překážka provozu na pozemních komunikacích- se nově v odst. 4 řeší 

odstranění vozidla zejména pak odstranění vozidla z dálnice; 

 V § 52 – Přeprava nákladu-  stanovuje se povinnost odesílateli předat náklad 

k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků 

na nakládání, umístění a upevnění nákladu; 

 V §53 vztahující se k chodcům – se nově ukládá povinnost chodců, kteří se pohybují 

mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky, které není 

osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu 

umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních 

komunikacích; 

 V § 57 –Jízda na jízdním kole- se upřesňuje objíždění nebo předjíždění stojících 

nebo pomalu jedoucích vozidel cyklistou po pravé straně. Nově tato možnost neplatí, 

odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy. Na společné 

stezce pro chodce a cyklisty nesmí cyklista ohrozit chodce.  Toto ustanovení nyní platí 

i na společném (sdruženém) přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty. 
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Povinnost cyklisty před vjezdem na přejezd pro cyklisty ve vztahu k přijíždějícím 

vozidlům je, aby jejich řidiče nedonutil k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy 

(stávající ustanovení se rozšiřuje o slovo „náhle“); 

 Nový § 60a – Užívání osobní přepravníku- na chodníku, stezce pro chodce, stezce 

pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty 

nebo v pěších a obytných zónách se smějí pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou 

s rychlostí chůze a nesmí ohrozit chodce ani cyklisty. Kde chodník (stezky atd.) není 

pohybují se po levé krajnici a to jednotlivě za sebou. Obec může vymezit místa, kde je 

jejich provozování zakázáno a místo bude označeno dopravní značkou; 

 Paragraf 79 – Zastavování vozidel – se rozšiřuje o osoby, které jsou uvedeny 

v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, jsou starší 18 let, ke kulturním, 

sportovním, náboženským a podobným akcím a dále o osoby, které jsou uvedeny 

v povolení jako doprovod zvlášť těžkých a rozměrných nákladů. Tyto osoby musí mít 

u sebe kopii povolení zvláštního užívání komunikace a musí být viditelným způsobem 

označeny; 

 Z § 81 –Rovnocennost řidičských oprávnění – se vypouští, že sk. B1 opravňuje také 

k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1. Z přechodných ustanovení 

vyplývá, že řidičská oprávnění pro skupinu B1 udělená přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona opravňují k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1 po 

dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; 

 V § 83 –Věk-  získání profesní způsobilosti řidiče školením v základním rozsahu pro 

skupiny D a D+E dosáhl-li věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a 

trasa linky nepřesahuje 50 km, 21 let; 

 V § 87a –Dopravně psychologické vyšetření- se nově stanovuje, za jakých podmínek 

může ministerstvo odejmout akreditaci k provádění dopravně psychologického 

vyšetření; 

 Nový § 87b se zabývá administrativním postupem dopravně psychologického 

vyšetření, lhůtami a archivací posudků, rozsah a způsob provádění stanoví prováděcí 

právní předpis. Následující § 87c řeší problematiku přezkumu v případech omezeného 

nebo negativního posudku komisí určenou ministerstvem včetně termínovaného 

postupu; 

 V § 102 – Vrácení řidičského oprávnění-  nově se požaduje prokázání psychické 

způsobilosti, pokud žádá o vrácení řidičského oprávnění, bylo-li mu soudem zakázáno 

řízení, správním orgánem na dobu delší než 6 měsíců nebo žádá o podmíněné odložení 

nebo podmíněné zastavení trestního stíhání v průběhu jehož zkušební doby se zavázal 

zdržet se řízení motorových vozidel; 

 Z § 118a – Zabránění v jízdě- (technickým prostředkem) se vypouští z celé řady 

vyjmenovaných důvodů ustanovení (písm. h), kdy je řidič podezřelý ze spáchání 

přestupku a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil 

kauci, jako záruku, že se k přestupkovému řízení dostaví; 

 V § 119 – Registr řidičů-  nově se do registru zařazují záznamy o dopravně 

psychologických vyšetřeních; 

 V § 123 se zrušuje, že centrální evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo vnitra, 

evidence zůstává na policii; 

 Paragraf 124 se nově rozšiřuje o oprávnění příslušníka Policie ve stejnokroji zadržet 

osvědčení o registraci vozidla a o zajištění vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla; 

 Nový § 124a – Vybírání kauce-  policista je oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 

3 500 Kč do 50 000 Kč, její výše však nesmí překročit nejvyšší výměru pokuty, kterou 

lze za daný přestupek uložit. Kauci nelze vybrat nedosahuje-li výměra pokuty za daný 
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přestupek alespoň 5 000 Kč. Uvedený paragraf dále obsahuje důvody výběru kauce a 

postup policisty; 

 Paragraf 124b popisuje vrácení, započtení a propadnutí kauce v případech 

nedosažitelnosti přestupce. 

 Nový § 124c – Zajištění vozidla- řeší postup policisty v případech, kdy řidič nesloží 

požadovanou kauci. Původní § 125a – Vybírání kaucí -se ruší v celém rozsahu. 

 Paragraf 125c – Přestupky- nově řeší přestupky související se zadržením osvědčení o 

registraci, řízení vozidla bez profesní způsobilosti, pozastavením řidičského oprávnění 

exekucí, nepodrobení se psychologickému vyšetření, neodevzdání řidičského průkazu 

nebo osvědčení registraci vozidla a upravuje sazby výše pokut a rozsah zákazu řízení. 

 

 

Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel. 

 

 Nově je formulován § 7- Registrace k provozování autoškoly pozbývá platnosti – 

ve všech třech případech dříve uvedených je nyní rozšířeno o „dnem“….; 

 Nový je § 8a který stanovuje podmínky pro výukové a učební prostory pro 

provozování autoškoly, právo k jejich užívání a tyto prostory musí být po celou 

dobu k dispozici; 

 Paragraf 9 se rozšiřuje o znění, že výcvikový motocykl nemusí splňovat 

podmínky podle odst. 1 písm. b), tj. nemusí mít druhé řízení ani druhé ovládání 

spojky a brzdy; 

 V § 27 se rozšiřuje možnost doby denního výcviku v řízení ve třetí etapě jedenkrát 

prodloužit na čtyři vyučovací hodiny; 

 Nový § 29a řeší výcvik pro skupiny AM, A1, A2 nebo A na motocyklu bez 

druhého ovládání za předpokladu, že žadatel je doprovázen učitelem na 

doprovodném motocyklu nebo v osobním automobilu a komunikace mezi nimi je 

zajištěna elektronickým zařízením; 

 Paragraf 30 rozšiřuje podmínky ukončení výuky a výcviku po absolvování 

minimálního počtu hodin výuky a výcviku, popřípadě zvýšeného počtu hodin 

dohodnutých mezi žadatelem a autoškolou a má potřebné znalosti a dovednosti 

požadované pro zkoušku. V případě, že je nemá a trvá na ukončení a zkoušce, 

ukončí autoškola jeho výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti, jde-li o 

osobu mladší 18 let na základě písemného souhlasu jeho zákonného zástupce a 

přihlásí jej ke zkoušce; 

 V § 38  se vypouští z odst. 1 možnost provádět zkoušky v autoškole, která 

zajišťovala výuku a výcvik žadatele včetně místa dohody o místě zkoušek; 

 V § 39 – zkoušky z odborné způsobilosti se zahajují testem z předpisů o provozu 

na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, nově pak, je-li žadatel 

hodnocen „neprospěl“ nesmí dále pokračovat v dalších zkouškách do doby 

opravné zkoušky s hodnocením „prospěl“; 

 Paragraf 43 – Zkouška z praktické jízdy- u dvoumístného vozidla, kdy komisař 

přebírá povinnosti učitele, se vypouští odpovědnost zkušebního komisaře za 

žadatele i výcvikové vozidlo; 

V tomtéž § se řeší zkouška pro skupiny AM, A1, A2 a A, kdy žadatel jede sám na 

motocyklu bez druhého řízení a ovládání a zkušební komisař jede na doprovodném 

motocyklu nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem a pokyny dává 

komisař pomocí elektronického zařízení prostřednictvím učitele výcviku; 
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 Z § 46 zůstává pouze, že zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zařazených do 

skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E zahrnuje vstupní školení a 

následná pravidelná školení, která jsou prohlubováním kvalifikace podle 

zvláštního právního předpisu (zákoníku práce). Ostatní z uvedeného paragrafu se 

vypouští a bylo zařazeno do zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu; 

Upravuje se § 47 – Vstupní školení- co do formy, nikoli obsahu, zůstává základní 

v rozsahu 140 hodin a v rozšířeném rozsahu 280 hodin; 

 U § 48 – Pravidelné školení – u pravidelného školení se nově formuluje vydavatel 

osvědčení profesní způsobilosti řidiče, zejména ve vztahu k obvyklému bydlišti 

nebo výkonu závislé práce pro zaměstnavatele nebo podnikání na území ČR; 

 V § 51 – Povinnosti provozovatele školícího střediska- se upravuje formulace 

odst. 1 písm. h) bez podstatnější změny obsahu, v následujícím  pod písm. i) se 

upravuje zaslání do 10 pracovních dnů seznam účastníků ukončeného školení 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k rozhodování o 

profesní způsobilosti řidiče (dříve podle trvalého nebo přechodného pobytu 

řidiče); 

 V § 52a – Podmínky přijetí k výuce a výcviku- se upravuje odst. 2, kdy pro 

přijetí osoby k výuce a výcviku v rámci pravidelného školení platí podmínky 

podání písemné přihlášky. Ustanovení o držení řidičského oprávnění se vypouští; 

 V § 52b – Zkouška-  se upravuje odst. 2 písm. c) že je občanem … nová je 

formulace zejména obvyklé bydliště, místo dříve požadovaného trvalého pobytu a 

vypouští se podmínka přechodného pobytu delší než 185 dní; 

 Paragraf 52c – Průkaz profesní způsobilosti řidiče- k rozhodnutí o profesní 

způsobilosti řidiče obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle místa 

obvyklého bydliště řidiče nebo zaměstnavatele nebo místa podnikání, v odst. 2 se 

upravuje znění, ze kterého se zejména vypouští požadavek přechodného pobytu 

v délce nejméně 185 dní, a  odst. 7 (změna údajů v průkazu profesní způsobilosti 

řidiče) se rozšiřuje o držitele platného dokladu vydaného v členském státě nebo 

Švýcarskou konfederací, který má na území ČR obvyklé bydliště, závislou práci 

pro zaměstnavatele nebo zde podniká; 

 § 54 – Státní dozor – se rozšiřuje znění odst. 1, kdy státní dozor ve věcech 

zkušebních komisařů vykonává ministerstvo, a to alespoň v rozsahu 4 hodin 

v průběhu 5 let u každého zkušebního komisaře, dozor zahrnuje provádění 

nejméně 2 zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění; 

 Z přechodných ustanovení tohoto zákona vyplývá, že provozovatel autoškoly je 

povinen uvést výukové a učební prostory do souladu s § 8a zákona č. 247/2000 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích: 

 

V § 86 písm. d) bodě 2 se za slovo „chodce“ vkládají slova „nebo osoby na osobním 

přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení“. 

Ze změny ustanovení vyplývá, že obecní policie v blokovém řízení může projednávat přestupky 

spáchané m.j. i osobami na osobním přepravníku. 
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      Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016- školení řidičů 

 

 

 

  BEZPEČNOST PRÁCE 

 

 

Informace – dotazy, stanoviska převzaty z BOZP info cz (redakčně upraveno) 

 

 

 

 

  Kdy bude úraz při cestách služebním autem úrazem pracovním? 

 

 

Dotaz: Pracovník se souhlasem zaměstnavatele parkuje v místě bydliště služební vozidlo, se 

kterým i po oficiální pracovní době, pokud je povolán, vyjíždí k různým opravám v objektech 

zaměstnavatele. Též občas vyjíždí na nákup náhradních dílů ráno rovnou z domova, aniž by 

zajel oficiálně zahájit pracovní směnu do objektu zaměstnavatele. Při běžném pracovním dnu 

nasedne ráno do služebního vozidla zaparkovaného v místě bydliště a jede cca 5 km do 

objektu zaměstnavatele. Potom podle situace, obvykle vyjíždí do ostatních pracovních objektů 

nebo na nákup náhradních dílů. Má se tomu rozumět tak, že za jeho cestu do práce pro účely 

uznání pracovního úrazu se považuje přemístění od domu do služebního automobilu? Nebo je 

možno považovat za cestu do práce i skutečnost, že na začátku pracovního dne jede do 

mateřského pracovního objektu, kde zjistí další okolnosti a případný úraz při nehodě mezi 

místem bydliště a mateřským objektem se považuje za úraz nepracovní? 

 

Odpověď. Podle stávající právní úpravy je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. 

V daném případě je rozhodující posoudit, zda používání služebního vozidla mimo areál 

pracoviště je plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Jestliže zaměstnanec parkuje služební vozidlo se souhlasem zaměstnavatele v místě bydliště a 

na jeho příkaz nebo s jeho souhlasem zaměstnanec vyjíždí k opravám v objektech 

zaměstnavatele nebo k nákupu náhradních dílů, jde o plnění pracovních úkolů zaměstnance. 

Nastane-li při této činnosti škodní událost (úraz), jde o úraz pracovní. Pokud by došlo k úrazu 

při cestě zaměstnance z místa bydliště k zaparkovanému služebnímu vozidlu (popř. zpět), 

nejde o úraz pracovní, ale o úraz při cestě do zaměstnání (popř. zpět). 
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                   Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 – mezinárodní silniční doprava 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA – aktuality 

 

 

SLOVENSKO: 

 

Dnem 1. ledna 2016 vstoupil v platnost zákon č. 430/2015 Z.z., kterým se mění nejen zákon 

o silničním provozu ale i zákon č. 372/1990 Zb., o přestupcích. Pokuty za některé přestupky 

v silničním provozu se zvyšují. 

 
Přestupek Pokuta v € V blokovém 

řízení 

Zákaz 

řízení 

a) jako řidič vozidla odmítne podrobit se vyšetření na požití 

alkoholu nebo jiné návykové látky 

 od 300 € 

 do 1 300 € 

do 650 € od 1 roku 

do 5 let 

b) jako řidič vozidla, který se zúčastnil dopravní nehody 

nezdržel se požití alkoholu nebo návykové látky, nezůstal na 

místě nehody, nebo se nevrátil  po poskytnutí nebo přivolání 

pomoci 

 

 od 300 € 

 do 1 300 € 

 

do 650 € 

 

od 1 roku 

do 5 let 

c) řídí motorové vozidlo bez řidičského oprávnění nebo po 

dobu zadržení řidičského oprávnění 

 od 300 € 

 do 1 300 € 

 do 650 € od 1 roku 

do 5 let 

d) řídí motorové vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost řídit 

vozidlo po požití alkoholu 

 od 200 € 

 do 1 000 € 

 do 650 € do 5 let 

e) jako řidič po dobu řízení požil alkohol nebo krátce po jeho 

požití, kdy je ještě pod jeho vlivem 

 od 150 € 

 do 800 € 

 do 650 € do 3 let 

f)  jako řidič po dobu řízení požil návykovou látku nebo je ještě 

pod jejím vlivem 

od 200 € 

do 1 000 € 

do 650 € do 5 let 

g) poruší všeobecně závazný právní předpis o bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu v jehož důsledku vznikne 

dopravní nehoda, kterou jinému ublíží na zdraví nebo majetku 

od 150 € 

do 800 € 

 

 
do 650 € 

 
do 3 let 

h) jako řidič motorového vozidla překročí rychlost jízdy 

stanovenou zákonem, dopravní značkou nebo dopravním 

zařízením 

v obci nejvýše o 20 km/h – mimo obec nejvýše o 30 km/h 

 

 

do 100 € 

 
 

do 50 € 

 

  --- 

 

v obci o 21 až 50 km/h   -  mimo obec o 31 až 60 km/h od 150 € 

do 600 € 

od 30 € 

do 400 € 
   --- 

v obci o více než 50 km/h – mimo obec o více jak 60 km/h od 500 € 

do 1 000 € 

od 250 € 

do 800 € 

od 6 měs. 

do 3 let 

i) použije vozidlo, které překročí největší přípustnou celkovou 

hmotnost vozidla, jízdní soupravy, přípojného vozidla nebo 

hmotnost připadající na jednotlivé nápravy 

 

od 150 € 

do 800 € 

 

do 650 € 
 
do 3 let 

j) jako řidič vozidla s největší přípustnou celkovou hmotností 

převyšující 12 tun nebo jízdní soupravy nad 12 tun použije 

komunikaci, na které je jízda těchto vozidel zakázána 

 
 1 500 € 

 
do 1 000 € 

 
   --- 

k) jiným způsobem než je uvedeno v písm. a) až i) se dopustí 

závažným způsobem porušení pravidel silničního provozu 

od 60 € 

do 300 € 

do 150 € do 2 let 

l) jiným způsobem než je uvedeno v písm. a)  až  k) se dopustí 

přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

do 100 € do 50 €   --- 

Přestupky podle písm. h), i) a l)  se přednostně projednají v blokovém řízení, pokud zákon nestanovuje jinak. 

 

Poznámka: Formulace jednotlivých přestupků není přesnou citací zákona. 

 


