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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. 

 


