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,
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.
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
exekučního řádu.

nebo exekučním příkazem podle

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
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.
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.

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.
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,

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
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
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 7) ke zjištění, zda není
ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou
způsobení dopravní nehody porušením povinností řidiče, při které došlo k usmrcení nebo jiné
těžké újmě na zdraví jiné osoby
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
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo
couvání v místě, kde to není dovoleno
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

Počet
bodů
7
7
7
7
7
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
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
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
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
ohrožení jiného řidiče při předjíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
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
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití
vozovky
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

7

5
5
5
5
5
4
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
)
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

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

4

4

§6
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
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
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo
jiným způsobem při řízení vozidla

2

3

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,

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

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.

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

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)

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,

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)

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

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)

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,

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)

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.

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
značky4),
2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu
do sbírky listin5),
3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název6).
Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč, a zákaz činnost do jednoho roku.

