
Metodický zpravodaj autoškol č. 88/2016 – školení řidičů 

 

 

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

 

 

 

 

 Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 42a – Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 

a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo 

veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto 

povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč. 

 

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo 

místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou 

určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč. 

 

c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 

neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník 

reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s 

§ 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy  provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 

odst. 9  nebo 10, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu 

bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci 

k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 



 

g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo 

příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že 

znemožní její obecné užívání, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

 

i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. 

a) až g) zakázána, (např. manipulace s dopravními značkami, používání pásových vozidel, řetězů, pneumatik 

s hroty, rozjíždět skládky údržbových hmot, odstavovat silniční vozidla-vraky) 
 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 

zakázána, (odstranění vraku) 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

 

k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani 

neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou 

závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace 

vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového 

poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na 

svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez 

povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 

 

o) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. 

nebo II. třídy anebo v rozhledových  trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto 

pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33, (rušení rozhledu potřebného pro bezpečnost 

silničního provozu) 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 



 

p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí 

provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo 

jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace 

anebo přírodními vlivy, nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

 

q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na 

svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin nebo stromů 

nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč. 

 

(2) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 

21e, 

 

a) užije vozidlo v systému časového zpoplatnění, aniž by byl uhrazen časový poplatek, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

b) nepřilepí prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazujícího úhradu časového 

poplatku v odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném místě ve vozidla, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

. 

 

c) nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového 

poplatku, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

d) nepředloží na požádání policisty nebo celníka díl kupónu, kterým se prokazuje úhrada 

časového poplatku, nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

e) neodstraní díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku z viditelného místa ve vozidle, 

bez zbytečného odkladu po skončení platnosti tohoto kupónu, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

(3) Řidič vozidla v systému elektronického mýtného se dopustí přestupku tím, že v rozporu 

s § 22 j 

 

a) užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 



b) užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje, umožňující stanovení 

mýtného nebo zadá tyto údaje chybně, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

c) užije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u 

provozovatele systému elektronického mýtného, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

d) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti 

elektronického zařízení a úhrady mýtného, nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

e) nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

f) nezajistí úhradu mýtného. 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. 

 

(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že 

 

a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu 

kontrolnímu vážení, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, v blokovém řízení do 30 000 Kč. 

 

b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, v blokovém řízení do 30 000 Kč. 

 

c) vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem 
10

), (zákon 56/2001 Sb.) nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, v blokovém řízení do 15 000 Kč. 

 

d) pokračuje v jízdě, ačkoliv při nízkorychlostním kontrolním vážení tohoto vozidla bylo 

zjištěno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, v blokovém řízení do 30 000 Kč. 

 

e) vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem 
10

), 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, v blokovém řízení do 30 000 Kč. 

 



(5) Fyzická osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 

36 odst. 6 (§ 36  Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedením a s okolím) 

 

a) neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou část pozemní komunikace v případě havárie 

této sítě nebo tohoto vedení anebo tuto havárii neprodleně neoznámí vlastníku, popřípadě 

správci pozemní komunikace, nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

 

b) neznámí vlastníku popřípadě správci pozemní komunikace provedení nezbytných prací 

k bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo neoznačí nebo 

nezabezpečí místo provádění těchto prací. 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

 

(6) Fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí 

přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení 

silničního správního úřadu. 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

 

§ 42b – Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

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

 

a) v rozporu s § 19 odst. 1  omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo 

veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto 

povolením neoprávněně zřídí objížďku, nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. 

 

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo 

místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou 

určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. 

 

c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 

neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník 

reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s 

§ 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst. 

9 nebo 10, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 



e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu 

bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci 

k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo 

příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že 

znemožní její obecné užívání, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 200 000 Kč. 

 

i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. 

a) až g) zakázána, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 

zakázána, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 200 000 Kč. 

 

k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani 

neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou 

závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace 

vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového 

poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na 

svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez 

povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením, 

 



Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

o) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. 

nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto 

pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí 

provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo 

jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace 

anebo přírodními vlivy, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 200 000 Kč. 

 

q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na 

svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kmenů, lavin a stromů nebo 

jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

r) jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu prokazujícím zaplacení časového poplatku 

počátek doby platnosti kupónu podle § 21c, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč. 

 

s) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené 

podle zvláštního právního předpisu 
10

), 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč, výměra pokuta činí 9 000 Kč za každou 

započatou tunu, která překračuje nejvyšší povolenou hmotnost vozidla dle zvláštních 

právních předpisů 
10

), není-li nejvyšší povolená hmotnost vozidla překročena o více než 

500 kg, činí výměra  pokuty 5 000 Kč. V případech překročení více mezních hodnot, je 

bráno na zřetel nejvyšší přetížení. 

 

t) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož rozměry převyšují hodnoty stanovené 

podle zvláštního právního předpisu 
10

), 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. 

 

u) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož 

hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu
 10

), 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč, výměra pokuty činí 9 000 Kč za každou 

započatou tunu, která překračuje nejvyšší povolenou hmotnost vozidla dle zvláštních 

právních předpisů 
10

), není-li nejvyšší povolená hmotnost vozidla překročena o více než 

500 kg, činí výměra pokuty 5 000 Kč. V případě překročení více mezních hodnot je bráno 

na zřetel nejvyšší přetížení. 

 



v) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost 

zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zásilku přepravuje překročí při 

nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem
10

) s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a 

jízdních souprav, nebo 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. 

 

w) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, s nímž byl porušen zákaz nebo omezení 

tranzitní nákladní dopravy stanovené místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu
2
). 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému 

elektronického mýtného dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 22i 

 

a) nezajistí zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a nenahlásí bez 

zbytečného odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

b) nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

c) nezajistí úhradu mýtného, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

d) přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není 

vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci, 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

e) užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému 

elektronického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného, nebo 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

f) nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením 

a jeho užívání. 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000 Kč. 

 

 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí 

správního deliktu tím, že 

 



a) v rozporu s § 36 odst. 6 neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou část pozemní 

komunikace v případě havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo havárii neprodleně 

neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace, 

 

b) v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace 

provedení nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení 

anebo neoznačí nebo nezabezpečí místo provádění těchto prací, nebo 

c) v rozporu s § 36 odst. 5 nesplní povinnost zajistit bezúplatné potřebné podklady a odborný 

dozor při provádění stavebních prací na dálnici, silnici nebo místní komunikaci. 

 

Za tyto správní delikty se uloží pokuta do 200 000 Kč. 

 

 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním 

ochranném pásmu dopustí správního deliktu tím, že na takové nemovitosti strpí umístění 

reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu. 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 200 000 Kč. 

 

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel služby inteligentního 

dopravního systému dopustí správního deliktu tím, že užívá součást inteligentního 

dopravního systému, která neodpovídá specifikacím podle § 39a odst. 2, nebo poskytuje 

službu inteligentního dopravního systému způsobem neodpovídajícím těmto specifikacím. 

 

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 34e – Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21c odst. 1 vykonává práci 

řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

(2)  Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

 

a) uzavře smlouvu v rozporu s § 21 odst. 4, (smluvní přeprava vozidlem taxislužby) 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

b) v rozporu s § 21c odst. 6 neodevzdá průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů 

ode dne pozbytí jeho platnosti, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, 



 

c) vykonává práci řidiče taxislužby vozidlem, které nesplňuje požadavky § 21d odst. 1, (vozidlo 

je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby nebo jde o vozidlo cestujícího) 
 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

d) v rozporu s § 21d odst. 2 při poskytování přepravy vozidlem cestujícího u sebe nemá 

průkaz řidiče taxislužby, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 

 

e) při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem 

taxislužby nemá ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby způsobem stanoveným v § 21d 

odst. 3, (umístěný tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný) 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 

 

f) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) neobsluhuje řádně taxametr nebo nezajistí zaznamenání 

skutečného průběhu přepravy, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

g) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. b) nepořídí ihned po ukončení přepravy jako výstup 

z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané náležitosti, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

h) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. c) nevydá na požádání cestujícímu doklad o zaplacení 

jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru obsahující předepsané náležitosti, 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

i) v dokladu o zaplacení jízdného vydaném podle § 21d odst. 4 písm. c) uvede nepravdivé 

údaje,   

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

j) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo taxislužby označené svítilnou podle § 21 odst. 3 

písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením 

k nabízení nebo poskytování přepravy podle § 21 odst. 4, (smluvní přeprava) včetně činností 

s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

k) v rozporu s § 21d odst. 6 užije vozidlo taxislužby, které není vybaveno taxametrem, 

k jinému účelu než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4. (smluvní přeprava) 

 

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let 

 

 



§ 34f 

 

(1) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy při porušení přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě 
29

) (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011) uloží pokutu dopravci, který 

 

a)  nevydá cestujícímu přepravní doklad, pokud jej k přepravě neopravňuje jiný doklad, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

b) nabízí přímo nebo nepřímo diskriminační smluvní podmínky a tarify, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

c) neposkytne cestujícím přiměřenou pomoc s ohledem na jejich okamžité praktické potřeby 

po dopravní nehodě, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

d) v případě zrušení nebo zpoždění spoje nenabídne cestujícímu volbu mezi pokračováním 

v jízdě nejbližším možným spojem za podmínek srovnatelných s původní přepravní smlouvou 

a náhradou jízdného, nebo zvolený postup nezajistí, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

e) nezajistí pokračování přepravy nebo přepravu do vhodného čekacího místa nebo terminálu, 

pokud se vozidlo stane během přepravy provozu neschopným, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

f) nenabídne cestujícím bezplatnou pomoc v případě zrušení nebo zpoždění odjezdu 

z terminálu, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

g) nepostupuje při vyřizování stížnosti cestujícího stanoveným způsobem a ve stanovené 

lhůtě, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

h) nezajistí odbornou přípravu řidičů a dalších osob, které přicházejí do přímého styku 

s cestujícími a řeší problémy související s přepravou, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

i) neposkytne nebo nezpřístupní cestujícím údaje stanoveným způsobem ve stanovené formě a 

rozsahu, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 



j) odmítne rezervovat nebo vydat přepravní doklad nebo odmítne nástup do vozidla osobě 

s omezenou schopností pohybu a orientace nebo požaduje úhradu dodatečných nákladů, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

k) neinformuje osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o přijatelné alternativní 

dopravě, pokud jí odmítl rezervování nebo vydání přepravního dokladu nebo nástup do 

vozidla, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

l) v případě odepření nástupu do vozidla nenabídne osobě s omezenou schopností pohybu a 

orientace, případně jejímu doprovodu, volbu mezi náhradou jízdného, bezplatnou zpáteční 

přepravou do místa odjezdu a dopravou do místa určení, nebo zvolený postup nezajistí, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

m) neposkytne ve vozidle nebo na určeném terminálu bezplatnou pomoc osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace, nebo 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

n) neumožní osobě s omezenou schopností pohybu a orientace mít doprovod dle vlastní volby 

k odstranění důvodů pro odmítnutí rezervování nebo vydání přepravního dokladu nebo 

odepření nástupu do vozidla. 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

Odstavec 2 řeší pokuty, které může udělit Dopravní úřad provozovateli terminálu v oblasti 

autobusové a autokarové dopravy, odstavec 3 pokuty, které může udělit Obecní živnostenský 

úřad provozovateli cestovní kanceláře nebo cestovní agentury rovněž v oblasti autobusové a 

autokarové dopravy. 

 

§ 35 

 

(1) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy při porušení tohoto zákona uloží pokutu 

dopravci, který 

 

a) v rozporu s § 21 odst. 6 písm. a) nevede záznamy o provozu vozidla taxislužby nebo tyto 

záznamy spolu se záznamy o přepravě a smlouvami neuchová po dobu nejméně 1 roku od 

ukončení přepravy, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

b) je tuzemským dopravcem a v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) provozuje silniční dopravu 

vozidlem, kterému nebyla přidělena státní poznávací značka České republiky a které není 

zapsáno v registru silničních vozidel, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 



 

c) v rozporu s § 3 odst. 3 písm. b) nezajistí, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu a 

vztahu dopravce k němu nebo v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) tento doklad neuchová po 

stanovenou dobu, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

d) neoznámí změnu údajů podle § 33e odst. 1, (eurolicence, osvědčení řidiče, osvědčení o 

provozování dopravy pro vlastní potřebu) 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

e) nemá řádně označené vozidlo, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

f) nedodržuje ustanovení přepravního řádu, (stanovený vyhláškou Ministerstva dopravy č. 

175/2000 Sb.). 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

g) poruší ustanovení § 9 odst. 2, 4 nebo § 9a, (povinnosti podnikatele v silniční dopravě, 

osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě) 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

h) nepředloží jízdní řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodrží způsob předložení jízdního 

řádu ke schválení určený příslušným dopravním úřadem, nepředloží schválený jízdní řád 

mezinárodní linkové dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

i) nezajistí údržbu označníku zastávky a dalšího zastávkového vybavení (přístřešek, zařízení 

pro vyvěšení jízdního řádu), 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

j) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) v mezinárodní dopravě nezajistí, aby najaté vozidlo bylo 

používáno pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče a vozidlo řídil dopravce sám nebo 

jeho zaměstnanec, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

k) v rozporu s § 33a odst. 4 nebo 5, § 33b odst. 6, § 33d odst. 5 nebo § 33e odst. 3 neodevzdá 

eurolicenci nebo její opis, osvědčení řidiče nebo osvědčení o provozování dopravy pro vlastní 

potřebu dopravnímu úřadu, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

 



 

l) v rozporu s § 21a odst. 4 neoznámí změnu údajů o taxametru, paměťové jednotce taxametru 

nebo o tom, že vozidlo nebude vybaveno taxametrem podle § 21a odst. 2 písm. b),(přeprava 

výhradně na základě smlouvy) 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

m) jako podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 

     1. překročí nejdelší stanovenou dobu výkonu činností podle § 9b odst. 1 nebo 3, 

     2. nedodrží povinnost přerušit výkon činností přestávkou podle § 9b odst. 2, nebo 

     3. v rozporu s § 9b odst. 4 po stanovenou dobu neuchovává záznamy o době výkonu 

činností nebo trvání přestávek, nebo 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

n) v rozporu s § 21e odst. 2 nezajistí, aby ve vozidle byl umístěn vyplněný jízdní list, 

 

Pokutu až do výše 100 000 Kč. 

 

 

(2)  Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy při porušení tohoto zákona uloží pokutu 

dopravci, který 

 

a) provozuje silniční dopravu bez příslušného povolení, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

b) nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby 

odpočinku při práci řidičů, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

c) nedodržuje mezinárodní dohody v silniční dopravě, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

d) nedodržuje podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené v licenci nebo 

povolení, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

e) provozuje linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně 

nedodržuje schválený jízdní řád, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

f) nezahájí provoz na lince ve stanoveném termínu, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 



 

g) neprovozuje po celou dobu platnosti licence nebo povolení dopravu na lince, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

h) v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 nebo s § 27 nezajistí, aby v každém vozidle byl záznam o 

době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo nezajistí jeho řádné 

vedení, pokud je povinen jej vést, nebo tento záznam neuchová po stanovenou dobu, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

i) v rozporu s § 21 odst. 2 provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, které pro něj není 

zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

j) při provozování taxislužby vozidlem taxislužby nezajistí, aby práci řidiče taxislužby 

vykonávala osoba, která splňuje podmínky podle § 21 odst. 3 písm. a), (pracovněprávní vztah, 

oprávnění řidiče taxislužby), 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

k) při provozování taxislužby vozidlem cestujícího nezajistí, aby práci řidiče taxislužby 

vykonávala osoba, která splňuje podmínky podle § 21 odst. 7, (pracovněprávní vztah, držitel 

oprávnění řidiče taxislužby), 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

l) v rozporu s § 21 odst. 2 nezajistí, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno 

v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

m) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. b) nezajistí, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno 

aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

n) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. d) nezajistí, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno 

taxametrem, knihou taxametru a záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo 

záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla 

vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

o) v rozporu s § 21 odst. 4 nezajistí, aby bylo vozidlo taxislužby vybaveno smlouvami nebo 

jejich kopiemi, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 



 

p) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. e) nezajistí, aby v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty 

odpovídající skutečnosti, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

q) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. f) nezajistí, aby zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a 

viditelné z místa přepravované osoby, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

r) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. g) nezajistí, aby při provozování taxislužby vozidlem 

taxislužby řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného 

průběhu přepravy, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

s) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. h) nezajistí, aby při provozování taxislužby vozidlem 

taxislužby řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny 

taxametru záznam o přepravě, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

t) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. i) nezajistí, aby při provozování taxislužby vozidlem 

taxislužby řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako 

výstup z tiskárny taxametru, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

u) v rozporu s § 21 odst. 5 souběžně nabízí nebo poskytuje stejným vozidlem taxislužby 

přepravu na základě předchozí písemné smlouvy a přepravu bez této smlouvy, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

v) v rozporu s § 21 odst. 6 písm. b) nezajistí, aby v době, kdy je vozidlem taxislužby 

poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, včetně činností s tím 

souvisejících, nebo je toto vozidlo užíváno k jinému účelu než k provozování taxislužby 

nebylo označeno střešní svítilnou, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným 

s tímto označením, 

 

Pokutu až do výše  500 000 Kč. 

 

w) v rozporu s § 21 odst. 1 provozuje taxislužbu vozidlem, které není vozidlem taxislužby ani 

vozidlem cestujícího, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

x) v rozporu s § 21 odst. 4 uzavře smlouvu ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě 

bezprostředně před zahájením přepravy, nebo 

 



 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

y) v rozporu s § 21e odst. 1 předem nezaznamená objednávku do evidenční knihy objednávek 

nebo nezajistí, aby kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava 

vykonává, nebo aby ji řidič na požádání předložil kontrolnímu orgánu, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

(3) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy uloží pokutu dopravci, který provozuje 

linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení, 

 

Pokutu až do výše 750 000 Kč. 

 

(4) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy při porušení tohoto zákona uloží pokutu 

dopravci, příjemci nebo odesílateli, který nedodrží podmínky stanovené pro silniční 

dopravu nebezpečných věcí, 

 

Pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 

 

(5) Dopravní úřad uloží pokutu osobě, která 

 

a) neodstranila zdroj ohrožení provozu veřejné linkové dopravy, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

b) svojí činností poškodila zařízení veřejné linkové dopravy, 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

c) způsobila přerušení provozu veřejné linkové dopravy většího rozsahu. 

 

Pokutu až do výše 500 000 Kč. 

 

 

(6) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy zašle opis pravomocného rozhodnutí, 

kterým byla uložena dopravci pokuta, dopravnímu úřadu, v jehož územním obvodu má 

podnikatel silniční dopravy sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o 

fyzickou osobu, a dopravnímu úřadu, který vydal licenci pro pravidelnou linkovou dopravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Podle zákona č. 168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla) 

 

 

          § 16 

       Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

  

a) poruší povinnost podle § 1 odst. 2, nebo (Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, 

místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen 

„pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit  újmu způsobenou provozem 

tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě 

ponechání vozidla na pozemní komunikaci.). 

 

Za přestupek lze uložit pokutu od  5 000 Kč do 40 000 Kč, v příkazním řízení lze uložit 

pokutu 5 000 Kč. 

Výše pokuty za správní delikt platí i pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou 

osobu. 
 

b) jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu. ( Při provozu vozidla na 

pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na 

požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění 

odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího 

státu). 

 

Za přestupek lze uložit pokutu od 1 500 do 3 000 Kč, v blokovém řízení lze uložit pokutu do 

1 500 Kč. 

 

 

 


