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NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU OD 11. DUBNA 2012 
– ZÁKONEM Č. 119/2012 SB. 

  
 

 
 

Dne 11. dubna 2012 se ve Sbírce zákonů vyhlásil zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
 

Uvedený zákon, který až na jednu výjimku nabývá účinnosti dnem 1. června 2012, obsahuje 
především úpravu související s požadavky práva EU na podnikatele v silniční dopravě. Součástí 
zákona je však i novela zákona o silničním provozu, z níž jedno ustanovení nabývá účinnosti 
hned dnem 11. dubna 2012. 
 

Konkrétně v zákoně o silničním provozu dochází k následujícím změnám: 
 

1. V § 41 odst. 1 se opravuje výčet povinností, z nichž platí výjimka pro řidiče vozidel s právem 
přednostní jízdy (tj. vozidel jedoucích pod tzv. modrým majákem). Odstraňuje se tak chyba, ke 
které došlo při jedné z předchozích novel zákona (viz zákon č. 133/2011 Sb., účinný od 1. 
srpna 2011), v jejímž důsledku byli řidiči vozidel s právem přednostní jízdy paradoxně povinni 
zastavovat před přechody pro chodce a dávat chodcům přednost. Tato změna nabývá jako 
jediná účinnosti hned vyhlášením zákona č. 119/2012 Sb., tj. dnem 11. dubna 2012. 

 
2. V § 87a odst. 8 zákona se opravuje další chyba vyvolaná dřívější novelou č. 133/2011 Sb., když 

se zde jednoznačně doplňuje, že zde stanovená výjimka z povinnosti absolvovat dopravně 
psychologické vyšetření se nevztahuje na případy, kdy toto vyšetření podstupuje osoba žádající 
o vrácení řidičského oprávnění poté, co dosáhla celkové počtu 12 bodů v bodovém hodnocení 
řidičů. 

 
3. V § 102 odst. 3 písm. c) se odstraňuje další chyba v dosavadním zákoně, ke které v tomto 

případě došlo již novelou z r. 2005. Jednoznačně se stanoví, že žadatel o vrácení řidičského 
oprávnění po vykonání zákazu činnosti k žádosti přikládá doklad o odborné způsobilosti pouze 
v případě, pokud ke dni podání žádosti ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž 
došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel, uplynul více než 1 rok. Uvádí se tedy do souladu § 102 odst. 3 s § 102 odst. 5 zákona, 
čímž by měly odpadnout možné aplikační problémy. 
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4. Úprava týkající se správních deliktů se doplňuje o nový § 125i, který obsahuje oznamovací 
povinnost úřadů ohledně některých pravomocných rozhodnutí, a to v souladu s právem EU – 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009. Nově bude platit, že pokud obecní úřad 
obce s rozšířenou působností rozhodne o uložení sankce za jiný správní delikt podle § 125d 
odst. 1 písm. a) nebo c) spáchaný některým z porušení pravidel uvedených v seznamu podle čl. 
6 odst. 2 písm. b) nebo příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 
zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě osobě, která je 
podnikatelem v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle zvláštního právního 
předpisu, nebo jeho odpovědnému zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu 
úřadu podle zvláštního právního předpisu, v jehož územním obvodu je sídlo této osoby, jde-li o 
právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu. 

 
5. V § 134 odst. 1 se opět mění lhůty pro povinné výměny starších vzorů řidičských průkazů. 

Všechny dosud platné řidičské průkazy vydané před 1. květnem 2004 (tj. před vstupem ČR do 
EU) budou nově podléhat povinné ve lhůtě do 31. prosince 2013 (před novelou platily dvě lhůty 
povinných výměn, a to do konce roku 2012, pokud šlo o řidičské průkazy vydané mezi 1. 
lednem 2001 a 31. prosincem 2002, nebo 2013 v ostatních případech)   

 
 
Duben 2012 
 


