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ZMĚNY ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU  

OD PŘELOMU ÚNORA A BŘEZNA 2016 

  

 

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Účinnosti 
tato novela nabude 15 dní po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně na 
přelomu února a března 2016.  
 
V následujícím textu uvádíme očekávané změny zákona o silničním provozu, které se budou 
týkat většiny účastníků silničního provozu.  
 
Chodci  
 
Chodci budou povinni při pohybu mimo obec za snížené viditelnosti nosit prvky 
z retroreflexního materiálu. V zákoně je to formulováno takto: „Pohybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, 
aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.” 
 
Chodci by sami měli mít zájem, aby je bylo za snížené viditelnosti vidět, je tedy otázkou, zda 
je nutné takovéto povinnosti stanovovat zákonem. Na druhé straně je dobré pro motoristy, 
že si chodců takto dříve všimnou a stačí se jim vyhnout. Není ovšem jasné, co všechno se za 
retroreflexní materiál bude vydávat, jak velké ty „prvky“ by měly být, ani kde by se měly na 
postavě chodce nacházet.  
 
Doporučuje se, aby chodci používali retroreflexní pásky na noze ve výši kotníku nebo na ruce 
na zápěstí, a to na straně ke středu vozovky a aby tyto pásky byly viditelné zepředu i zezadu. 
Dále je třeba upozornit, že snížená viditelnost není jen tma, ale i svítání a soumrak, mlha, 
husté sněžení nebo déšť apod. 
 
Za nerespektování předmětného ustanovení hrozí pokuta v blokovém řízení do 2000 Kč.  
 
 
Odebrání osvědčení o registraci vozidla 
 
Policista (nikoliv však strážník nebo celník) bude moci odebrat osvědčení o registraci vozidla 
(tzv. malý technický průkaz), zjistí-li se na vozidle nebezpečná závada. Jde o závady, které 
vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na 
životní prostředí. Osvědčení o registraci vrátí provozovateli vozidla registr vozidel poté, co 
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provozovatel předloží protokol o technické prohlídce, ze kterého je jasné, že závady byly 
odstraněny.  
 
Otázkou je, zda policisté jsou schopni nebezpečné závady na místě kontroly nebo na místě 
nehody objektivně zjistit. 
 
 
Segwaye 
 
Segwaye, neboli „osobní přepravníky se samovyvažovacím zařízením“, jak jsou teď nazývány, 
budou moci jezdit rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze, a to po chodníku, budou mít 
přednost na přechodech pro chodce a obce budou moci stanovit, kde segwaye nebudou 
smět jezdit.  
 
Je to poměrně dost problematické opatření. Vhodnější by zřejmě bylo při stanovení pravidel 
pro pohyb segwayů vycházet z předpisů týkajících se jízdních kol a „nepouštět“ segwaye na 
chodník. Dále – rychlost chůze není nikde definována; řidiči segwayů mají přednost na 
přechodech pro chodce (cyklisté nikoliv) aj. Ke stanovení pravidel pro pohyb segwayů by bylo 
vhodné se vrátit.  
 
 
Kauce 
 
Policista je oprávněn vybrat kauci (od 3.500 Kč do 50.000 Kč) od řidiče, který je důvodně 
podezřelý, že se bude vyhýbat řízení o přestupku, který spáchal, nebo že by případné 
vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec 
možné. Pokud řidič kauci na výzvu nesloží, přikáže policista na nejbližším vhodném místě 
odstavit vozidlo, zajistí vozidlo technickým prostředkem nebo odtažením, anebo zakáže 
pokračovat v jízdě a zadrží osvědčení o registraci vozidla.  
 
 
Další nová opatření 
 
Zákon bude obsahovat ustanovení, že řidič nesmí „řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, 
námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran“ nebo „na 
němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích“. 
 
Řidiči a provozovatelé nákladních aut, a zejména kamionů poukazují na to, jak obtížné a 
hodně nebezpečné může být odstraňování ledu z vysokého vozidla či nákladu. 
 
 
Únor 2016 


