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411
Â K ON
ZA
ze dne 21. zaÂrÏõÂ 2005,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
zaÂkon cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel
a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch
CÏl. I

drzÏnyÂm bezpecÏnostnõÂm systeÂmem je bezpecÏnostnõÂ
paÂs nebo deÏtskyÂ zaÂdrzÏnyÂ systeÂm (daÂle jen ¹deÏtskaÂ
autosedacÏkaª),ª.
6. V § 2 se doplnÏujõÂ põÂsmena jj) a kk), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹jj) deÏtskaÂ autosedacÏka je zarÏõÂzenõÂ schvaÂleneÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) urcÏeneÂ k zajisÏteÏnõÂ
bezpecÏnosti prÏepravovanyÂch deÏtõÂ, jejichzÏ teÏlesnaÂ
hmotnost neprÏevysÏuje 36 kg a teÏlesnaÂ vyÂsÏka neprÏevysÏuje 150 cm,

ZaÂkon cÏ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve
kk) celostaÂtnõÂ dopravnõÂ informacÏnõÂ systeÂm je systeÂm
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 60/2001 Sb., zaÂkona 478/2001 Sb., zaÂobsahujõÂcõÂ aktuaÂlnõÂ informace o situaci v provozu
kona cÏ. 62/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 311/2002 Sb., zaÂkona
na pozemnõÂch komunikacõÂch, ktereÂ majõÂ vliv na
cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 53/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 229/
bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch
/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
komunikacõÂch,ª.
1. Do naÂzvu zaÂkona se na konci doplnÏuje zkraÂ7. V § 2 se doplnÏuje põÂsmeno ll), ktereÂ znõÂ:
cenyÂ naÂzev, kteryÂ znõÂ: ¹(zaÂkon o silnicÏnõÂm provozu)ª.
¹ll) prÏejezd pro cyklisty je mõÂsto na pozemnõÂ komuni2. PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 2 znõÂ:
kaci urcÏeneÂ pro prÏejõÂzÏdeÏnõÂ cyklistuÊ prÏes pozemnõÂ
komunikaci vyznacÏeneÂ prÏõÂslusÏnou dopravnõÂ znacÏ¹2) ZaÂkon cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu vozidel na
kou.ª.
pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/1999
Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 341/2002 Sb., o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti a o technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 100/2003 Sb.ª.

3. V § 2 põÂsmeno w) znõÂ:
¹w) krÏizÏovatka je mõÂsto, v neÏmzÏ se pozemnõÂ komunikace protõÂnajõÂ nebo spojujõÂ; za krÏizÏovatku se nepovazÏuje vyuÂsteÏnõÂ polnõÂ nebo lesnõÂ cesty nebo jineÂ
uÂcÏeloveÂ pozemnõÂ komunikace na jinou pozemnõÂ
komunikaci,ª.
4. V § 2 põÂsm. hh) se za slova ¹CÏeskeÂ republikyª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo prÏechodnyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, kteryÂ trvaÂ alesponÏ 185 dnuÊ, pokud osoba
neprokaÂzÏe, zÏe se na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky prÏipravuje
na vyÂkon povolaÂnõÂ po dobu nejmeÂneÏ 6 meÏsõÂcuÊ (daÂle jen
¹prÏechodnyÂ pobytª)ª.
5. V § 2 põÂsmeno ii) znõÂ:
¹ii) zaÂdrzÏnyÂ bezpecÏnostnõÂ systeÂm je zarÏõÂzenõÂ schvaÂleneÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) a urcÏeneÂ
k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti prÏepravovanyÂch osob; zaÂ-

8. V § 3 odstavec 3 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 4a znõÂ:
Ï õÂdit motoroveÂ vozidlo muÊzÏe pouze
¹(3) R
a) osoba, kteraÂ je drzÏitelem prÏõÂslusÏneÂho rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ podle § 81, nebo
b) zÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ, kteryÂ se pod dohledem ucÏitele autosÏkoly4) podrobuje vyÂcviku v rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla nebo sklaÂdaÂ zkousÏku
z rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla, nebo
c) osoba, kteraÂ se pod dohledem ucÏitele autosÏkoly4)
prÏipravuje k prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti
k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel nebo sklaÂdaÂ zkousÏku
v raÂmci tohoto prÏezkousÏenõÂ4a).
4a

) § 45 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.ª.

9. V § 3 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) Nikdo nesmõÂ pouzÏõÂvat technickeÂ prostrÏedky
a zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ znemozÏnÏujõÂ nebo ovlivnÏujõÂ funkci
technickyÂch prostrÏedkuÊ pouzÏõÂvanyÂch policiõÂ nebo Vojenskou policiõÂ prÏi dohledu na bezpecÏnost provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch (daÂle jen ¹antiradarª).ª.
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k) zabezpecÏit prÏepravovaneÂ zvõÂrÏe tak, aby neohrozilo
rÏidicÏe a prÏepravovaneÂ osoby,
l) zajistit, aby k jõÂzdeÏ byl prÏibraÂn potrÏebnyÂ pocÏet
zpuÊsobilyÂch a naÂlezÏiteÏ poucÏenyÂch osob, jestlizÏe
to vyzÏaduje bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch.
Ï idicÏ nesmõÂ
(2) R

10. V § 4 põÂsm. b) se za slova ¹§ 75 odst. 5ª
vklaÂdaÂ cÏaÂrka a slova ¹8 a 9ª.
znõÂ:

11. § 5 vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 4, 6, 7 a 8
¹§ 5
Povinnosti rÏidicÏe

Ï idicÏ je kromeÏ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 4
(1) R
daÂle povinen
a) uzÏõÂt vozidlo, ktereÂ splnÏuje technickeÂ podmõÂnky
stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem2),
b) veÏnovat se plneÏ rÏõÂzenõÂ vozidla nebo jõÂzdeÏ na zvõÂrÏeti
a sledovat situaci v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
c) prÏizpuÊsobit jõÂzdu technickyÂm vlastnostem vozidla
nebo fyzickyÂm vlastnostem zvõÂrÏete,
d) dbaÂt zvyÂsÏeneÂ opatrnosti zejmeÂna vuÊcÏi deÏtem, osobaÂm s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace6),
osobaÂm teÏzÏce zdravotneÏ postizÏenyÂm a zvõÂrÏatuÊm,
braÂt ohled na vozidlo prÏepravujõÂcõÂ deÏti, rÏidicÏe zacÏaÂtecÏnõÂka nebo osobu teÏzÏce zdravotneÏ postizÏenou
oznacÏeneÂ podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
a na vyÂcvikoveÂ vozidlo oznacÏeneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu4),
e) odstranit na mõÂsteÏ zaÂvadu, zjistõÂ-li beÏhem jõÂzdy, zÏe
vozidlo nebo naÂklad nesplnÏuje stanoveneÂ podmõÂnky uvedeneÂ v § 52; nemuÊzÏe-li tak ucÏinit, smõÂ
v jõÂzdeÏ pokracÏovat prÏimeÏrÏenou rychlostõÂ jen do
nejblizÏsÏõÂho mõÂsta, kde lze zaÂvadu odstranit; prÏitom
musõÂ ucÏinit takoveÂ opatrÏenõÂ, aby beÏhem jõÂzdy nebyla ohrozÏena bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch a nedosÏlo k posÏkozenõÂ pozemnõÂ komunikace ani zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
f) podrobit se na vyÂzvu policisty dechoveÂ zkousÏce
a v prÏõÂpadeÏ pozitivnõÂho zjisÏteÏnõÂ i leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ s odbeÏrem krve ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn
alkoholem,
g) podrobit se na vyÂzvu policisty odborneÂmu leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn naÂvykovou laÂtkou podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7),
h) s vyÂjimkou rÏidicÏe tramvaje umozÏnit chodci, kteryÂ
je na prÏechodu pro chodce nebo jej zrÏejmeÏ hodlaÂ
pouzÏõÂt, nerusÏeneÂ a bezpecÏneÂ prÏejitõÂ vozovky;
proto se musõÂ rÏidicÏ takoveÂho vozidla prÏiblizÏovat
k prÏechodu pro chodce takovou rychlostõÂ, aby
mohl zastavit vozidlo prÏed prÏechodem pro
chodce, a pokud je to nutneÂ, je povinen prÏed prÏechodem pro chodce zastavit vozidlo,
i) snõÂzÏit rychlost jõÂzdy nebo zastavit vozidlo prÏed
prÏechodem pro chodce, snõÂzÏõÂ-li rychlost jõÂzdy
nebo zastavõÂ-li vozidlo prÏed prÏechodem pro
chodce i rÏidicÏi ostatnõÂch vozidel jedoucõÂch stejnyÂm
smeÏrem,
j) zajistit bezpecÏnost prÏepravovaneÂ osoby nebo zvõÂrÏete8) a bezpecÏnou prÏepravu naÂkladu,
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a) pozÏõÂt alkoholickyÂ naÂpoj nebo uzÏõÂt naÂvykovou
laÂtku beÏhem jõÂzdy,
b) rÏõÂdit vozidlo nebo jet na zvõÂrÏeti bezprostrÏedneÏ po
pozÏitõÂ alkoholickeÂho naÂpoje nebo uzÏitõÂ naÂvykoveÂ
laÂtky nebo v takoveÂ dobeÏ po pozÏitõÂ alkoholickeÂho
naÂpoje nebo uzÏitõÂ naÂvykoveÂ laÂtky, kdy by mohl
byÂt jesÏteÏ pod jejich vlivem,
c) rÏõÂdit vozidlo nebo jet na zvõÂrÏeti, jestlizÏe je jeho
schopnost k rÏõÂzenõÂ vozidla nebo jõÂzdeÏ na zvõÂrÏeti
snõÂzÏena v duÊsledku jeho zdravotnõÂho stavu,
d) prÏedat rÏõÂzenõÂ vozidla nebo sveÏrÏit zvõÂrÏe osobeÏ, kteraÂ
nesplnÏuje podmõÂnky podle § 3 odst. 2 a 3 nebo
kteraÂ je pod vlivem alkoholu nebo jineÂ naÂvykoveÂ
laÂtky nebo jejõÂzÏ schopnost k rÏõÂzenõÂ vozidla nebo
jõÂzdeÏ na zvõÂrÏeti je snõÂzÏena v duÊsledku jejõÂho zdravotnõÂho stavu,
e) vyhazovat prÏedmeÏty z vozidla,
f) ohrozit chodce prÏechaÂzejõÂcõÂ pozemnõÂ komunikaci,
na kterou rÏidicÏ odbocÏuje, prÏi odbocÏovaÂnõÂ na mõÂsto
lezÏõÂcõÂ mimo pozemnõÂ komunikaci, prÏi vjõÂzÏdeÏnõÂ na
pozemnõÂ komunikaci a prÏi otaÂcÏenõÂ nebo couvaÂnõÂ.
4

) ZaÂkon cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6
) VyhlaÂsÏka cÏ. 174/1994 Sb., kterou se stanovõÂ obecneÂ technickeÂ
pozÏadavky zabezpecÏujõÂcõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ staveb osobami s omezenou
schopnostõÂ pohybu a orientace.
7
) § 6 odst. 2, 3 a 5 zaÂkona cÏ. 37/1989 Sb., o ochraneÏ prÏed
alkoholismem a jinyÂmi toxikomaniemi, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
8
) ZaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

znõÂ:

12. § 6 vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 8a, 9 a 9b

¹§ 6
Ï
(1) RidicÏ motoroveÂho vozidla je kromeÏ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 4 a 5 daÂle povinen
a) byÂt za jõÂzdy prÏipoutaÂn na sedadle bezpecÏnostnõÂm
paÂsem, pokud jõÂm je sedadlo povinneÏ vybaveno
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2),
b) neprÏepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2
nebo N32), ktereÂ nenõÂ vybaveno zaÂdrzÏnyÂm bezpecÏnostnõÂm systeÂmem,
1. dõÂteÏ mladsÏõÂ trÏõÂ let,
2. dõÂteÏ mensÏõÂ nezÏ 150 cm na sedadle vedle rÏidicÏe,
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c) prÏepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2
nebo N32), ktereÂ je vybaveno zaÂdrzÏnyÂm bezpecÏnostnõÂm systeÂmem, dõÂteÏ, jehozÏ teÏlesnaÂ hmotnost
neprÏevysÏuje 36 kg a teÏlesnaÂ vyÂsÏka neprÏevysÏuje
150 cm, pouze za pouzÏitõÂ deÏtskeÂ autosedacÏky;
prÏi teÂto prÏepraveÏ
1. dõÂteÏ musõÂ byÂt umõÂsteÏno v deÏtskeÂ autosedacÏce,
kteraÂ odpovõÂdaÂ jeho hmotnosti a teÏlesnyÂm rozmeÏruÊm,
2. na sedadle, ktereÂ je vybaveno airbagem, kteryÂ
nebyl uveden mimo cÏinnost, nebo pokud byl
uveden mimo cÏinnost automaticky, nesmõÂ byÂt
dõÂteÏ v deÏtskeÂ autosedacÏce prÏepravovaÂno cÏelem
proti smeÏru jõÂzdy,
d) umõÂstit a upevnit deÏtskou autosedacÏku na sedadle
a dõÂteÏ do deÏtskeÂ autosedacÏky podle podmõÂnek stanovenyÂch vyÂrobcem deÏtskeÂ autosedacÏky v naÂvodu
k pouzÏitõÂ teÂto deÏtskeÂ autosedacÏky,
e) prÏepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2
nebo N32), ktereÂ je vybaveno zaÂdrzÏnyÂm bezpecÏnostnõÂm systeÂmem, dõÂteÏ, jehozÏ teÏlesnaÂ hmotnost
prÏevysÏuje 36 kg nebo teÏlesnaÂ vyÂsÏka prÏevysÏuje
150 cm, pouze je-li dõÂteÏ za jõÂzdy prÏipoutaÂno bezpecÏnostnõÂm paÂsem,
f) prÏepravovat ve vozidle kategorie M1 a N12), ktereÂ
je vybaveno zaÂdrzÏnyÂm bezpecÏnostnõÂm systeÂmem
a ve ktereÂm jsou na zadnõÂm sedadle jizÏ umõÂsteÏny
2 deÏtskeÂ autosedacÏky a nedostatek prostoru neumozÏnÏuje umõÂstit trÏetõÂ deÏtskou autosedacÏku, trÏetõÂ
dõÂteÏ starsÏõÂ 3 let a mensÏõÂ nezÏ 150 cm na zadnõÂm
sedadle pouze, je-li toto dõÂteÏ za jõÂzdy prÏipoutaÂno
bezpecÏnostnõÂm paÂsem,
g) poucÏit osoby starsÏõÂ 3 let nebo osoby je doprovaÂzejõÂcõÂ prÏepravovaneÂ ve vozidle kategorie M2
a M32), ktereÂ je vybaveno zaÂdrzÏnyÂm bezpecÏnostnõÂm systeÂmem, o povinnosti pouzÏõÂt zaÂdrzÏnyÂ bezpecÏnostnõÂ systeÂm, pokud tato informace nenõÂ zajisÏteÏna jinyÂm zpuÊsobem,
h) mõÂt za jõÂzdy na motocyklu nebo na mopedu na
hlaveÏ nasazenou a rÏaÂdneÏ prÏipevneÏnou ochrannou
prÏõÂlbu schvaÂleneÂho typu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) a chraÂnit si za jõÂzdy zrak vhodnyÂm zpuÊsobem, naprÏõÂklad bryÂlemi nebo sÏtõÂtem,
pokud tõÂm nenõÂ snõÂzÏena bezpecÏnost jõÂzdy, naprÏõÂklad za desÏteÏ nebo sneÏzÏenõÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. a) neplatõÂ pro
a) rÏidicÏe prÏi couvaÂnõÂ vozidla,
b) rÏidicÏe, kteryÂ nemuÊzÏe uzÏõÂt bezpecÏnostnõÂ paÂs ze
zdravotnõÂch duÊvoduÊ,
c) rÏidicÏe vozidla bezpecÏnostnõÂch sboruÊ, ozbrojenyÂch
sil a vojenskeÂho zpravodajstvõÂ prÏi plneÏnõÂ sluzÏebnõÂch povinnostõÂ, rÏidicÏe vozidla jednotky pozÏaÂrnõÂ
ochrany prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ8a) a rÏidicÏe vozidla zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby v prÏõÂpadech, kdy pouzÏitõÂ bezpecÏnostnõÂho paÂsu braÂnõÂ
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v rychleÂm opusÏteÏnõÂ vozidla za uÂcÏelem vyÂkonu dalsÏõÂch povinnostõÂ.
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. c), e) a f) neplatõÂ
a) pro rÏidicÏe, kteryÂ prÏepravuje osobu, jejõÂzÏ zdravotnõÂ
stav neumozÏnÏuje pouzÏitõÂ zaÂdrzÏneÂho bezpecÏnostnõÂho systeÂmu,
b) pro prÏepravu dõÂteÏte ve vozidle bezpecÏnostnõÂch
sboruÊ prÏi plneÏnõÂ sluzÏebnõÂch povinnostõÂ, ve vozidle
jednotky pozÏaÂrnõÂ ochrany prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ8a) a ve vozidle zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ8a) nebo prÏi poskytovaÂnõÂ zdravotnõÂ peÂcÏe prÏepravovaneÂmu dõÂteÏti,
c) do 1. kveÏtna 2008 pro prÏepravu deÏtõÂ ve vozidlech
zabezpecÏujõÂcõÂch svoz a rozvoz deÏtõÂ do materÏskyÂch
a zaÂkladnõÂch sÏkol nebo prÏepravu deÏtõÂ na sportovnõÂ,
kulturnõÂ nebo spolecÏenskeÂ akce za podmõÂnky
omezenõÂ rychlosti daneÂho vozidla na maximaÂlneÏ
70 km/hod.
(4) UstanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. c) neplatõÂ pro
prÏepravu deÏtõÂ v obci ve vozidle taxisluzÏby prÏi provozovaÂnõÂ taxisluzÏby; dõÂteÏ uvedeneÂ v põÂsmenu c) nesmõÂ byÂt
prÏepravovaÂno na sedadle vedle rÏidicÏe a musõÂ byÂt prÏipoutaÂno bezpecÏnostnõÂm paÂsem. Je-li vsÏak prÏi prÏepraveÏ
dõÂteÏte deÏtskaÂ autosedacÏka pouzÏita, musõÂ byÂt splneÏna
podmõÂnka uvedenaÂ v odstavci 1 põÂsm. c) bodeÏ 2.
(5) UstanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. h) neplatõÂ pro rÏidicÏe vozidla HorskeÂ sluzÏby v prÏõÂpadech, kdy pouzÏitõÂ
ochranneÂ prÏõÂlby by mohlo ztõÂzÏit nebo znemozÏnit komunikaci se zachranÏovanou osobou.
(6) ZdravotnõÂ duÊvody musejõÂ byÂt dolozÏeny leÂkarÏskyÂm potvrzenõÂm, kromeÏ prÏõÂpaduÊ, kdy aktuaÂlnõÂ zdravotnõÂ stav zrÏejmeÏ vypovõÂdaÂ o nenadaÂlyÂch zdravotnõÂch
potõÂzÏõÂch projevujõÂcõÂch se v naplneÏnõÂ zdravotnõÂch duÊvoduÊ podle odstavce 2 põÂsm. b) a odstavce 3 põÂsm. a).
Toto potvrzenõÂ musõÂ mõÂt rÏidicÏ nebo prÏepravovaneÂ dõÂteÏ
nebo osoba doprovaÂzejõÂcõÂ prÏepravovaneÂ dõÂteÏ za jõÂzdy
u sebe a na pozÏaÂdaÂnõÂ policisty je musõÂ prÏedlozÏit ke
kontrole; v prÏõÂpadech, kdy se nejednaÂ o trvalyÂ stav,
musõÂ byÂt platnost leÂkarÏskeÂho potvrzenõÂ cÏasoveÏ omezena nejdeÂle na dobu 1 roku. ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis
stanovõÂ naÂlezÏitosti a vzor leÂkarÏskeÂho potvrzenõÂ.
(7) PrÏesahuje-li pocÏet prÏepravovanyÂch deÏtõÂ starsÏõÂch trÏõÂ let pocÏet sedadel vybavenyÂch bezpecÏnostnõÂmi
paÂsy nebo deÏtskyÂmi autosedacÏkami, muÊzÏe rÏidicÏ vozidla
kategorie M1 a N12) prÏechodneÏ, nejdeÂle do 1. kveÏtna
2008, na pozemnõÂch komunikacõÂch s vyÂjimkou daÂlnic
a rychlostnõÂch silnic prÏepravovat na zadnõÂm sedadle
veÏtsÏõÂ pocÏet deÏtõÂ, nezÏ je pocÏet sedadel vybavenyÂch bezpecÏnostnõÂmi paÂsy nebo deÏtskyÂmi autosedacÏkami, bez
pouzÏitõÂ zaÂdrzÏneÂho bezpecÏnostnõÂho systeÂmu.
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla musõÂ mõÂt prÏi rÏõÂzenõÂ
(8) R
u sebe
a) rÏidicÏskyÂ pruÊkaz,
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b) osveÏdcÏenõÂ o registraci vozidla podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu2),
c) doklad prokazujõÂcõÂ pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za
sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9),
d) osveÏdcÏenõÂ profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe, pokud jde
o rÏidicÏe, kteryÂ je povinen uÂcÏastnit se zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu2a),
e) doklad o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti, pokud jde o rÏidicÏe podle § 87 odst. 3.
(9) Na vyÂzvu policisty je rÏidicÏ motoroveÂho vozidla povinen prÏedlozÏit doklady podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na vyÂzvu straÂzÏnõÂka obecnõÂ policie ve
stejnokroji nebo celnõÂka9b) ve stejnokroji je rÏidicÏ motoroveÂho vozidla povinen prÏedlozÏit straÂzÏnõÂkovi ve stejnokroji nebo celnõÂkovi9b) ve stejnokroji ke kontrole
doklady podle odstavce 8 põÂsm. a) a b).
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla je povinen na vyÂ(10) R
zvu policisty nebo celnõÂka9b) podrobit vozidlo kontrole nejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti na naÂpravu, nejveÏtsÏõÂ
prÏõÂpustneÂ hmotnosti vozidla nebo jõÂzdnõÂ soupravy
nebo technickeÂho stavu vozidla nebo jõÂzdnõÂ soupravy.
Ï idicÏ vozidla ozbrojenyÂch sil je povinen na
(11) R
vyÂzvu policisty nebo vojenskeÂho policisty podrobit
toto vozidlo nebo jõÂzdnõÂ soupravu kontrole technickeÂho stavu.
8a

) § 2 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 239/2000 Sb., o integrovaneÂm zaÂchranneÂm systeÂmu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
9
) ZaÂkon cÏ. 168/1999 Sb.
9b
) ZaÂkon cÏ. 185/2004 Sb., o CelnõÂ spraÂveÏ CÏeskeÂ republiky.
ZaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

13. V § 7 odst. 1 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) prÏi jõÂzdeÏ vozidlem drzÏet v ruce nebo jinyÂm zpuÊsobem telefonnõÂ prÏõÂstroj nebo jineÂ hovoroveÂ nebo
zaÂznamoveÂ zarÏõÂzenõÂ.ª.
14. V § 7 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
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a) pozÏõÂt alkoholickyÂ naÂpoj nebo uzÏõÂt jinou naÂvykovou laÂtku beÏhem jõÂzdy ve vyÂcvikoveÂm vozidle,
b) sedeÏt beÏhem jõÂzdy ve vyÂcvikoveÂm vozidle bezprostrÏedneÏ po pozÏitõÂ alkoholickeÂho naÂpoje nebo uzÏitõÂ
jineÂ naÂvykoveÂ laÂtky, kdy by mohl byÂt jesÏteÏ pod
jejich vlivem,
c) sedeÏt beÏhem jõÂzdy ve vyÂcvikoveÂm vozidle, jestlizÏe
je jeho schopnost k vykonaÂvaÂnõÂ funkce ucÏitele autosÏkoly snõÂzÏena v duÊsledku jeho zdravotnõÂho
stavu.
(2) UcÏitel autosÏkoly je povinen beÏhem provaÂdeÏnõÂ
vyÂcviku podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona4)
a) podrobit se na vyÂzvu policisty dechoveÂ zkousÏce
a v prÏõÂpadeÏ pozitivnõÂho zjisÏteÏnõÂ i leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ s odbeÏrem krve ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn
alkoholem,
b) podrobit se na vyÂzvu policisty odborneÂmu leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn naÂvykovou laÂtkou podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu7).ª.
16. V § 9 se za odstavec 2 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 3
a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) Povinnosti podle odstavce 1 põÂsm. a) daÂle neplatõÂ pro bezpecÏnostnõÂ sbory, ozbrojeneÂ sõÂly a vojenskeÂ
zpravodajstvõÂ prÏi plneÏnõÂ jejich sluzÏebnõÂch povinnostõÂ
a pozÏaÂrnõÂka ve vozidle jednotky pozÏaÂrnõÂ ochrany prÏi
rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ8a), kdy pouzÏitõÂ bezpecÏnostnõÂho paÂsu braÂnõÂ v rychleÂm opusÏteÏnõÂ vozidla, ucÏitele
jõÂzdy prÏi vyÂcviku a zdravotnickeÂho pracovnõÂka zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby, kteryÂ v dobeÏ prÏepravy poskytuje pacientovi zdravotnõÂ peÂcÏi.
(4) Povinnost podle odstavce 1 põÂsm. b) neplatõÂ
pro cÏlena HorskeÂ sluzÏby v prÏõÂpadech, kdy by pouzÏitõÂ
ochranneÂ prÏõÂlby mohlo ztõÂzÏit nebo znemozÏnit komunikaci se zachranÏovanyÂm nebo kdy pouzÏitõÂ ochranneÂ
prÏõÂlby vylucÏuje zdravotnõÂ stav zachranÏovaneÂho.ª.
DosavadnõÂ odstavce 3, 4 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5, 6 a 7.
17. V § 9 odst. 1 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) byÂt za jõÂzdy prÏipoutaÂna na sedadle bezpecÏnostnõÂm
paÂsem, pokud jõÂm je sedadlo povinneÏ vybaveno
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2),ª.

¹(5) UstanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. c) se nevztahuje
na rÏidicÏe vozidla bezpecÏnostnõÂch sboruÊ, ozbrojenyÂch
sil a vojenskeÂho zpravodajstvõÂ prÏi plneÏnõÂ sluzÏebnõÂch
povinnostõÂ a rÏidicÏe vozidel jednotek pozÏaÂrnõÂ ochrany
a zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ8a).ª.

18. V § 10 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) prÏikaÂzat nebo sveÏrÏit samostatneÂ rÏõÂzenõÂ vozidla
osobeÏ, o ktereÂ neznaÂ uÂdaje potrÏebneÂ k urcÏenõÂ jejõÂ
totozÏnosti.ª.

15. Za § 8 se vklaÂdaÂ novyÂ § 8a, kteryÂ vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:

19. V § 10 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 14d zneÏjõÂ:

¹§ 8a
Povinnosti ucÏitele autosÏkoly

¹(3) Provozovatel vozidla a osoba, ktereÂ provozovatel sveÏrÏil vozidlo, s vyÂjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajskaÂ sluzÏba, jsou povinni na
vyÂzvu policie, krajskeÂho uÂrÏadu nebo obecnõÂho uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ sdeÏlit skutecÏnosti po-

(1) UcÏitel autosÏkoly nesmõÂ prÏi provaÂdeÏnõÂ vyÂcviku
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4)
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trÏebneÂ k urcÏenõÂ totozÏnosti rÏidicÏe vozidla podezrÏeleÂho
z porusÏenõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona; tõÂmto ustanovenõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu14d).
(4) Provozovatel vozidla kategorie M2 a M32),
ktereÂ je vybaveno zaÂdrzÏnyÂm bezpecÏnostnõÂm systeÂmem,
je povinen zajistit, aby prÏepravovaneÂ osoby starsÏõÂ 3 let
nebo osoby je doprovaÂzejõÂcõÂ byly poucÏeny o povinnosti
pouzÏõÂt tento zaÂdrzÏnyÂ bezpecÏnostnõÂ systeÂm. ZpuÊsoby
informovaÂnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
14d

) § 60 zaÂkona cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

20. V § 12 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) Na pozemnõÂ komunikaci o dvou nebo võÂce
jõÂzdnõÂch pruzõÂch vyznacÏenyÂch na vozovce v jednom
smeÏru jõÂzdy nesmõÂ rÏidicÏ naÂkladnõÂho automobilu o celkoveÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 3 500 kg, jõÂzdnõÂ soupravy,
jejõÂzÏ celkovaÂ deÂlka prÏesahuje 7 m, zvlaÂsÏtnõÂho motoroveÂho vozidla a motocyklu s nejvysÏsÏõÂ povolenou rychlostõÂ do 45 km.h-1 uzÏõÂt k jõÂzdeÏ jõÂzdnõÂho pruhu nejblizÏsÏõÂho k leveÂmu okraji vozovky, pokud to nenõÂ nutneÂ
k objõÂzÏdeÏnõÂ, otaÂcÏenõÂ a odbocÏovaÂnõÂ.ª.
21. V § 12 se za odstavec 5 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) Na pozemnõÂ komunikaci o trÏech jõÂzdnõÂch
pruzõÂch vyznacÏenyÂch na vozovce v jednom smeÏru
jõÂzdy smõÂ rÏidicÏ prÏejõÂzÏdeÏt z leveÂho jõÂzdnõÂho pruhu do
strÏednõÂho jõÂzdnõÂho pruhu jen tehdy, neohrozõÂ-li rÏidicÏe
prÏejõÂzÏdeÏjõÂcõÂho do strÏednõÂho jõÂzdnõÂho pruhu z praveÂho
jõÂzdnõÂho pruhu; obdobneÏ se postupuje prÏi prÏejõÂzÏdeÏnõÂ
z levyÂch jõÂzdnõÂch pruhuÊ do strÏednõÂch jõÂzdnõÂch pruhuÊ
na pozemnõÂ komunikaci o cÏtyrÏech a võÂce jõÂzdnõÂch pruzõÂch vyznacÏenyÂch na vozovce.ª.
DosavadnõÂ odstavce 6 a 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce 7
a 8.
22. V § 12 odstavec 7 znõÂ:
¹(7) Je-li pro zarÏazovaÂnõÂ do pruÊbeÏzÏneÂho jõÂzdnõÂho
pruhu zrÏõÂzen prÏipojovacõÂ pruh, je rÏidicÏ povinen prÏed
zarÏazenõÂm do pruÊbeÏzÏneÂho pruhu uzÏõÂt prÏipojovacõÂho
pruhu. PrÏi zarÏazovaÂnõÂ z prÏipojovacõÂho pruhu do pruÊbeÏzÏneÂho pruhu rÏidicÏ nesmõÂ ohrozit rÏidicÏe jedoucõÂ v pruÊbeÏzÏneÂm pruhu. NenõÂ-li prÏipojovacõÂ pruh zrÏõÂzen, je rÏidicÏ
povinen daÂt prÏednost v jõÂzdeÏ vozidluÊm jedoucõÂm v pruÊbeÏzÏneÂm pruhu.ª.
23. V § 17 se na konci odstavce 2 doplnÏuje veÏta
Ï idicÏ musõÂ daÂt znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy prÏi
¹R
prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ cyklisty.ª.
24. V § 17 odst. 5 põÂsmeno f) znõÂ:
¹f) na krÏizÏovatce a v teÏsneÂ blõÂzkosti prÏed nõÂ; tento zaÂkaz neplatõÂ
1. jde-li o prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ vpravo podle odstavce 1,
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2. jde-li o prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ jõÂzdnõÂch kol, mopeduÊ a motocykluÊ bez postrannõÂho vozõÂku,
3. na hlavnõÂ pozemnõÂ komunikaci,
4. na krÏizÏovatce s rÏõÂzenyÂm provozem.ª.
25. V § 18 odst. 9 se za slova ¹stanovenyÂch uÂtvaruÊ
policieª vklaÂdajõÂ slova ¹a stanovenyÂch uÂtvaruÊ celnõÂch
orgaÂnuÊª a doplnÏuje se veÏta ¹UÂtvary celnõÂch orgaÂnuÊ
stanovõÂ ministr financõÂ.ª.
26. V § 22 odstavec 3 znõÂ:
Ï idicÏ nesmõÂ vjet do krÏizÏovatky, nedovoluje-li
¹(3) R
mu situace pokracÏovat v jõÂzdeÏ v krÏizÏovatce a za krÏizÏovatkou, takzÏe by byl nucen zastavit vozidlo v krÏizÏovatce. To neplatõÂ, pokud rÏidicÏ zastavuje vozidlo v krÏizÏovatce za uÂcÏelem plneÏnõÂ povinnostõÂ podle § 5 odst. 1
põÂsm. h) nebo prÏi odbocÏenõÂ vlevo podle § 21 odst. 5.ª.
27. V § 22 odstavec 5 znõÂ:
Ï idicÏ vjõÂzÏdeÏjõÂcõÂ na kruhovyÂ objezd oznacÏenyÂ
¹(5) R
dopravnõÂmi znacÏkami ¹KruhovyÂ objezdª spolecÏneÏ se
znacÏkou ¹Dej prÏednost v jõÂzdeÏ!ª nebo ¹KruhovyÂ objezdª spolecÏneÏ se znacÏkou ¹StuÊj, dej prÏednost v jõÂzdeÏª
musõÂ daÂt prÏednost v jõÂzdeÏ vozidluÊm a jezdcuÊm na zvõÂrÏatech jedoucõÂm po kruhoveÂm objezdu a organizovaneÂmu uÂtvaru chodcuÊ a pruÊvodci vedenyÂch a hnanyÂch
zvõÂrÏat se zvõÂrÏaty jdoucõÂmi po kruhoveÂm objezdu.ª.
28. V § 23 odst. 1 poslednõÂ veÏta znõÂ: ¹To platõÂ i prÏi
vjõÂzÏdeÏnõÂ z uÂcÏeloveÂ pozemnõÂ komunikace nebo ze
stezky pro cyklisty nebo z obytneÂ nebo peÏsÏõÂ zoÂny na
jinou pozemnõÂ komunikaci.ª.
29. V § 25 odstavec 1 znõÂ:
Ï idicÏ smõÂ zastavit a staÂt jen
¹(1) R
a) vpravo ve smeÏru jõÂzdy co nejblõÂzÏe k okraji pozemnõÂ komunikace a na jednosmeÏrneÂ pozemnõÂ komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedneÂ rÏadeÏ a rovnobeÏzÏneÏ s okrajem pozemnõÂ
komunikace; nedojde-li k ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti
a plynulosti silnicÏnõÂho provozu, smõÂ v obci rÏidicÏ
vozidla o celkoveÂ hmotnosti neprÏevysÏujõÂcõÂ 3 500 kg
zastavit a staÂt kolmo, poprÏõÂpadeÏ sÏikmo k okraji
pozemnõÂ komunikace nebo zastavit v druheÂ
rÏadeÏ.ª.
30. V § 25 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Ve druheÂ rÏadeÏ smõÂ prÏi vyÂkonu taxisluzÏby zastavit rÏidicÏ taxisluzÏby, je vsÏak povinen dbaÂt potrÏebneÂ
opatrnosti, aby neohrozil bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 6 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 7.
31. V § 25 se odstavec 3 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 4 azÏ 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 6.
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32. V § 27 odst. 1 põÂsmeno o) znõÂ:
¹o) na vyhrazeneÂm parkovisÏti, nejde-li o vozidlo, pro
ktereÂ je parkovisÏteÏ vyhrazeno; to neplatõÂ, jde-li
o zastavenõÂ a staÂnõÂ, ktereÂ neprÏekrocÏõÂ dobu trÏõÂ minut a ktereÂ neohrozõÂ ani neomezõÂ ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, poprÏõÂpadeÏ
neomezõÂ rÏidicÏe vozidel, pro neÏzÏ je parkovisÏteÏ vyhrazeno,ª.
33. V § 27 odst. 1 se za põÂsmeno p) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno r), ktereÂ znõÂ:
¹r) na silnicÏnõÂ vegetaci, pokud to nenõÂ povoleno mõÂstnõÂ
uÂpravou provozu na pozemnõÂ komunikaci,ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno r) se oznacÏuje jako põÂsmeno s).
34. V § 27 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 16a znõÂ:
¹(2) ZaÂkaz zastavenõÂ a staÂnõÂ podle odstavce 1
põÂsm. s) neplatõÂ pro rÏidicÏe vozidel, kterÏõÂ plnõÂ povinnosti
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona16a).
16a

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 29/2000 Sb., o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ odstavce 2, 3 a 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3, 4 a 5.
35. V § 30 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) PrÏi vjõÂzÏdeÏnõÂ na kruhovyÂ objezd a jõÂzdeÏ po
kruhoveÂm objezdu, neprÏejõÂzÏdõÂ-li z jednoho jõÂzdnõÂho
pruhu do druheÂho podle § 12 odst. 5, rÏidicÏ nedaÂvaÂ
znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy; prÏi vyjõÂzÏdeÏnõÂ z kruhoveÂho objezdu rÏidicÏ je povinen daÂt znamenõÂ o zmeÏneÏ
smeÏru jõÂzdy.ª.
36. V § 32 odstavce 1 a 2 zneÏjõÂ:
¹(1) MotoroveÂ vozidlo musõÂ mõÂt za jõÂzdy rozsvõÂcena obrysovaÂ sveÏtla a potkaÂvacõÂ sveÏtla nebo obrysovaÂ
sveÏtla pro dennõÂ svõÂcenõÂ, pokud je jimi vybaveno podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2). Tramvaj musõÂ mõÂt rozsvõÂcena potkaÂvacõÂ sveÏtla nebo sveÏtla pro dennõÂ svõÂcenõÂ.
(2) Vozidlo musõÂ mõÂt za jõÂzdy prÏi snõÂzÏeneÂ viditelnosti rozsvõÂcena obrysovaÂ a potkaÂvacõÂ nebo daÂlkovaÂ
sveÏtla, pokud je jimi vybaveno podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2).ª.
37. V § 32 se odstavec 3 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 4 azÏ 6 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 5.
38. V § 35 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Na daÂlnici je dovolen jen provoz motorovyÂch vozidel a jõÂzdnõÂch souprav, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ rychlost2) nenõÂ nizÏsÏõÂ nezÏ 80 km.h-1. V uÂseku
daÂlnice prochaÂzejõÂcõÂm obcõÂ je dovolen i provoz motorovyÂch vozidel a jõÂzdnõÂch souprav pro verÏejnou hromadnou dopravu, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ povolenaÂ rychlost2)
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nenõÂ nizÏsÏõÂ nezÏ 65 km.h-1. Mimo obsluzÏnaÂ zarÏõÂzenõÂ daÂlnice je ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch zakaÂzaÂn vstup na daÂlnici, chuÊze a jõÂzda
po daÂlnici.ª.
39. V § 36 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
Ï idicÏ naÂkladnõÂho automobilu o celkoveÂ
¹(4) R
hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 3 500 kg a rÏidicÏ jõÂzdnõÂ soupravy,
jejõÂzÏ celkovaÂ deÂlka prÏesahuje 7 m, nesmõÂ prÏedjõÂzÏdeÏt jineÂ
vozidlo, pokud k jeho prÏedjetõÂ nemaÂ dostatecÏnou rychlost, takzÏe by omezil v jõÂzdeÏ ostatnõÂ vozidla svou vyÂrazneÏ nizÏsÏõÂ rychlostõÂ jõÂzdy.ª.
40. V § 41 odst. 1 se slova ¹§ 35 odst. 2ª nahrazujõÂ
slovy ¹§ 35ª.
41. V § 41 odst. 2 se doplnÏuje põÂsmeno j), ktereÂ
znõÂ:
¹j) celnõÂ spraÂvy oznacÏenaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu14).ª.
42. V § 41 se za odstavec 7 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 8, kteryÂ znõÂ:
¹(8) Pokud hustota provozu na daÂlnici a rychlostnõÂ silnici o dvou jõÂzdnõÂch pruzõÂch v jednom smeÏru
jõÂzdy vyvolaÂ vznik kolony stojõÂcõÂch vozidel, jsou rÏidicÏi
soubeÏzÏneÏ jedoucõÂch vozidel povinni prÏed zastavenõÂm
vozidla vytvorÏit mezi sebou jeden pruÊjezdnyÂ jõÂzdnõÂ
pruh sÏirokyÂ nejmeÂneÏ 3,0 m pro pruÊjezd vozidel s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy; je-li v jednom smeÏru jõÂzdy trÏi
a võÂce jõÂzdnõÂch pruhuÊ, snõÂzÏõÂ vzaÂjemnyÂ bocÏnõÂ odstup
rÏidicÏi vozidel v leveÂm a strÏednõÂm jõÂzdnõÂm pruhu nebo
Ï idicÏi jedoucõÂ v krajnõÂch
strÏednõÂch jõÂzdnõÂch pruzõÂch. R
jõÂzdnõÂch pruzõÂch v jednom smeÏru jõÂzdy mohou prÏi vytvaÂrÏenõÂ pruÊjezdneÂho jõÂzdnõÂho pruhu vjet na krajnici
Ï idicÏuÊm ostatnõÂch vozidel
nebo na strÏednõÂ deÏlõÂcõÂ paÂs. R
je vjezd do pruhu pro pruÊjezd vozidel s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy a jõÂzda v tomto pruhu zakaÂzaÂna; toto neplatõÂ pro vozidla vlastnõÂka pozemnõÂ komunikace a vozidla technickeÂ pomoci.ª.
DosavadnõÂ odstavce 8 a 9 se oznacÏujõÂ jako odstavce 9
a 10.
43. V § 43 odst. 1 se v põÂsmeni a) slova ¹od 0.00ª
nahrazujõÂ slovy ¹od 13.00ª.
44. V § 43 odst. 1 se v põÂsmeni b) slova ¹do 20.00ª
nahrazujõÂ slovy ¹do 13.00ª.
45. V § 43 odst. 1 se doplnÏuje põÂsmeno c), ktereÂ
znõÂ:
¹c) v paÂtek v obdobõÂ od 1. cÏervence do 31. srpna v dobeÏ
od 17.00 do 21.00 hodin.ª.
46. V § 43 odst. 3 põÂsmeno d) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 20 znõÂ:
¹d) prÏepraveÏ zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂho rychleÂ zkaÂze20), pokud toto zbozÏõÂ zabõÂraÂ nebo v pruÊbeÏhu prÏepravy
zabõÂralo nejmeÂneÏ jednu polovinu objemu naÂkladoveÂho prostoru vozidla nebo jõÂzdnõÂ soupravy,
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20

) VyhlaÂsÏka cÏ. 61/1983 Sb., o DohodeÏ o mezinaÂrodnõÂch prÏepravaÂch zkazitelnyÂch potravin a o specializovanyÂch prostrÏedcõÂch urcÏenyÂch pro tyto prÏepravy (ATP), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

47. § 47 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 47
DopravnõÂ nehoda
(1) DopravnõÂ nehoda je udaÂlost v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, naprÏõÂklad havaÂrie nebo sraÂzÏka,
kteraÂ se stala nebo byla zapocÏata na pozemnõÂ komunikaci a prÏi nõÂzÏ dojde k usmrcenõÂ nebo zraneÏnõÂ osoby
nebo ke sÏkodeÏ na majetku v prÏõÂmeÂ souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
Ï idicÏ, kteryÂ meÏl uÂcÏast na dopravnõÂ nehodeÏ, je
(2) R
povinen
a) neprodleneÏ zastavit vozidlo,
b) zdrzÏet se pozÏitõÂ alkoholickeÂho naÂpoje a jinyÂch naÂvykovyÂch laÂtek po nehodeÏ po dobu, do kdy by to
bylo na uÂjmu zjisÏteÏnõÂ, zda prÏed jõÂzdou nebo beÏhem jõÂzdy pozÏil alkoholickyÂ naÂpoj nebo naÂvykovou laÂtku, vzÏdy vsÏak do doby prÏõÂjezdu policisty
v prÏõÂpadeÏ, zÏe jsou uÂcÏastnõÂci nehody povinni ohlaÂsit
nehodu policistovi podle odstavcuÊ 4 a 5,
c) ucÏinit opatrÏenõÂ k zabraÂneÏnõÂ vzniku sÏkody osobaÂm
nebo veÏcem, pokud tato hrozõÂ v duÊsledku dopravnõÂ nehody, a
d) spolupracovat prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ skutkoveÂho stavu.
a)

b)

c)
d)
e)

f)

(3) UÂcÏastnõÂci dopravnõÂ nehody jsou povinni
ucÏinit vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby nebyla ohrozÏena bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
v mõÂsteÏ dopravnõÂ nehody; vyzÏadujõÂ-li to okolnosti,
jsou opraÂvneÏni zastavovat jinaÂ vozidla,
oznaÂmit, v prÏõÂpadech stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, nehodu policii; dosÏlo-li k zraneÏnõÂ, poskytnout podle svyÂch schopnostõÂ prvnõÂ pomoc a k zraneÏneÂ osobeÏ prÏivolat zdravotnickou zaÂchrannou
sluzÏbu,
oznacÏit mõÂsto dopravnõÂ nehody,
umozÏnit obnovenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, zejmeÂna provozu vozidel hromadneÂ dopravy osob,
neprodleneÏ ohlaÂsit policii posÏkozenõÂ pozemnõÂ komunikace, obecneÏ prospeÏsÏneÂho zarÏõÂzenõÂ nebo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, pokud k neÏmu prÏi dopravnõÂ
nehodeÏ dosÏlo,
prokaÂzat si na pozÏaÂdaÂnõÂ navzaÂjem svou totozÏnost
a sdeÏlit uÂdaje o vozidle, ktereÂ meÏlo uÂcÏast na dopravnõÂ nehodeÏ.

(4) Dojde-li prÏi dopravnõÂ nehodeÏ k usmrcenõÂ nebo
zraneÏnõÂ osoby nebo k hmotneÂ sÏkodeÏ prÏevysÏujõÂcõÂ zrÏejmeÏ
na neÏktereÂm ze zuÂcÏastneÏnyÂch vozidel vcÏetneÏ prÏepravo-
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vanyÂch veÏcõÂ nebo na jinyÂch veÏcech cÏaÂstku 50 000 KcÏ,
jsou uÂcÏastnõÂci dopravnõÂ nehody povinni
a) neprodleneÏ ohlaÂsit dopravnõÂ nehodu policistovi,
b) zdrzÏet se jednaÂnõÂ, ktereÂ by bylo na uÂjmu rÏaÂdneÂho
vysÏetrÏenõÂ dopravnõÂ nehody, zejmeÂna prÏemõÂsteÏnõÂ
vozidel; musõÂ-li se vsÏak situace vzniklaÂ dopravnõÂ
nehodou zmeÏnit, zejmeÂna je-li to nutneÂ k vyprosÏteÏnõÂ nebo osÏetrÏenõÂ zraneÏneÂ osoby nebo k obnovenõÂ
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, prÏedevsÏõÂm
provozu vozidel hromadneÂ dopravy osob, vyznacÏit situaci a stopy,
c) setrvat na mõÂsteÏ dopravnõÂ nehody azÏ do prÏõÂchodu
policisty nebo se na toto mõÂsto neprodleneÏ vraÂtit
po poskytnutõÂ nebo prÏivolaÂnõÂ pomoci nebo ohlaÂsÏenõÂ dopravnõÂ nehody.
(5) Dojde-li prÏi dopravnõÂ nehodeÏ ke hmotneÂ
sÏkodeÏ na neÏktereÂm ze zuÂcÏastneÏnyÂch vozidel vcÏetneÏ
prÏepravovanyÂch veÏcõÂ nebo na jinyÂch veÏcech nizÏsÏõÂ nezÏ
50 000 KcÏ, jsou uÂcÏastnõÂci dopravnõÂ nehody povinni
ohlaÂsit tuto nehodu policistovi, jestlizÏe se nedohodnou
na mõÂrÏe uÂcÏasti na zpuÊsobenõÂ vznikleÂ sÏkody nebo byla-li
hmotnaÂ sÏkoda zpuÊsobena na majetku trÏetõÂ osoby.ª.
48. V § 48 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) UstanovenõÂ odstavce 5 neplatõÂ pro prÏõÂpojneÂ
vozidlo HorskeÂ sluzÏby prÏi prÏepraveÏ zachranÏovaneÂ osoby.ª.
49. V § 57 se doplnÏuje odstavec 8, kteryÂ znõÂ:
¹(8) PrÏed vjezdem na prÏejezd pro cyklisty se cyklista musõÂ prÏesveÏdcÏit, zda-li muÊzÏe vozovku prÏejet,
anizÏ by ohrozil sebe i ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch, cyklista smõÂ prÏejõÂzÏdeÏt vozovku, jen pokud s ohledem na vzdaÂlenost a rychlost
jõÂzdy prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂch vozidel nedonutõÂ jejich rÏidicÏe ke
zmeÏneÏ smeÏru nebo rychlosti jõÂzdy. Na prÏejezdu pro
cyklisty se jezdõÂ vpravo.ª.
50. V § 58 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Cyklista mladsÏõÂ 18 let je povinen za jõÂzdy
pouzÏõÂt ochrannou prÏõÂlbu schvaÂleneÂho typu podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu a mõÂt ji nasazenou a rÏaÂdneÏ
prÏipevneÏnou na hlaveÏ.ª.
51. V § 58 se za odstavec 4 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) Cyklista je povinen za snõÂzÏeneÂ viditelnosti
mõÂt za jõÂzdy rozsvõÂcen sveÏtlomet s bõÂlyÂm sveÏtlem svõÂtõÂcõÂm doprÏedu2) a zadnõÂ svõÂtilnu se sveÏtlem cÏerveneÂ barvy
nebo prÏerusÏovanyÂm sveÏtlem cÏerveneÂ barvy. Je-li vozovka dostatecÏneÏ a souvisle osveÏtlena, muÊzÏe cyklista
pouzÏõÂt naÂhradou za sveÏtlomet svõÂtilnu bõÂleÂ barvy s prÏerusÏovanyÂm sveÏtlem.ª.
DosavadnõÂ odstavec 5 se oznacÏuje jako odstavec 6.
52. V § 60 se doplnÏuje odstavec 11, kteryÂ znõÂ:
¹(11) VlastnõÂk nebo drzÏitel domaÂcõÂch zvõÂrÏat je po-
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vinen zabraÂnit pobõÂhaÂnõÂ teÏchto zvõÂrÏat po pozemnõÂ komunikaci.ª.
53. V § 67 odst. 1 se za slova ¹(daÂle jen ¹oznacÏenõÂ
O 2ª)ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo oznacÏenõÂ vozidla praktickeÂho leÂkarÏe ve sluzÏbeÏ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisemª.

nebo vlastnõÂk pozemnõÂ komunikace, kteryÂ uÂpravu stanovil. Nelze vsÏak zejmeÂna povolit vyÂjimku z maximaÂlnõÂ
dovoleneÂ rychlosti, zaÂkazu staÂnõÂ a zastavenõÂ, jestlizÏe by
byla ohrozÏena bezpecÏnost nebo plynulost silnicÏnõÂho
provozu.ª.
59. V § 79 odst. 1 põÂsm. c) bod 2 znõÂ:

54. V § 67 se za odstavec 3 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 4 azÏ 6, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(4) OznacÏenõÂ vozidla O 1 lze pouzÏõÂt pouze v prÏõÂpadeÏ, rÏõÂdõÂ-li vozidlo nebo je-li ve vozidle prÏepravovaÂna
osoba, kteraÂ je drzÏitelem oznacÏenõÂ O 1 vydaneÂho podle
odstavce 1. PrÏepravovanaÂ osoba je povinna prokaÂzat na
vyÂzvu policisty nebo straÂzÏnõÂka obecnõÂ policie, zÏe jõÂ
byly prÏiznaÂny mimorÏaÂdneÂ vyÂhody podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu24), ktereÂ ji opravnÏujõÂ k uzÏõÂvaÂnõÂ vozidla s oznacÏenõÂm O 1.
(5) V jednotlivyÂch prÏõÂpadech a je-li to naleÂhaveÏ
nutneÂ, mohou vozidla s oznacÏenõÂm O 1 vjõÂzÏdeÏt i tam,
kde je znacÏka ¹ZaÂkaz vjezduª omezena dodatkovyÂmi
Â NIÂª, ¹MIMO ZAÂSOtabulkami ¹JEN ZAÂSOBOVA
Â
Â
BOVANIª, ¹JEN DOPRAVNIÂ OBSLUHAª a ¹MIMO DOPRAVNIÂ OBSLUHYª.
(6) V jednotlivyÂch prÏõÂpadech a je-li to naleÂhaveÏ
nutneÂ, mohou vozidla s oznacÏenõÂm O 1 vjõÂzÏdeÏt i do
oblasti oznacÏeneÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹PeÏsÏõÂ zoÂnaª.ª.
DosavadnõÂ odstavce 4 azÏ 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce 7
azÏ 10.
55. V § 67 dosavadnõÂ odstavec 8 znõÂ:
¹(8) SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad muÊzÏe na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti
osoby, ktereÂ bylo vydaÂno oznacÏenõÂ O 1, vydat rozhodnutõÂ o zrÏõÂzenõÂ vyhrazeneÂho parkovisÏteÏ v mõÂsteÏ bydlisÏteÏ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu25). SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ
uÂrÏad vykonaÂvaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1)
dohled nad rÏaÂdnyÂm uzÏõÂvaÂnõÂm vyhrazeneÂho parkovisÏteÏ.ª.
56. V § 70 odst. 2 põÂsm. c) se na konci prvnõÂ veÏty
doplnÏujõÂ slova ¹a cyklistuÊm prÏejõÂzÏdeÏjõÂcõÂm ve volneÂm
smeÏru po prÏejezdu pro cyklisty.ª.
57. V § 75 se doplnÏuje odstavec 9, kteryÂ znõÂ:
¹(9) PrÏõÂslusÏnõÂk HasicÏskeÂho zaÂchranneÂho sboru ve
sluzÏebnõÂm stejnokroji s oznacÏenõÂm prÏõÂslusÏnosti k HasicÏskeÂmu zaÂchranneÂmu sboru je opraÂvneÏn usmeÏrnÏovat
pokyny provoz na pozemnõÂch komunikacõÂch v prÏõÂpadeÏ,
zÏe je to nezbytneÂ v souvislosti s rÏesÏenõÂm mimorÏaÂdneÂ
udaÂlosti, a nenõÂ-li prÏõÂtomen policista nebo straÂzÏnõÂk
obecnõÂ policie. PrÏi usmeÏrnÏovaÂnõÂ provozu pouzÏõÂvaÂ pokyny stanoveneÂ pro rÏõÂzenõÂ provozu policisty. ObdobneÂ
opraÂvneÏnõÂ maÂ cÏlen nebo zameÏstnanec jednotky pozÏaÂrnõÂ
ochrany prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ.ª.
58. V § 77 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) VyÂjimky z mõÂstnõÂ a prÏechodneÂ uÂpravy provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch povoluje ten orgaÂn
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¹2. jestlizÏe rÏidicÏ vozidla nebo prÏepravovanaÂ osoba
je podezrÏelaÂ ze spaÂchaÂnõÂ prÏestupku tyÂkajõÂcõÂho
se bezpecÏnosti silnicÏnõÂho provozu,ª.
60. V § 79 odst. 1 se doplnÏuje põÂsmeno k), ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 12a znõÂ:
¹k) celnõÂk9b) ve stejnokroji prÏi vyÂkonu cÏinnostõÂ v rozsahu opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy12a),
12a

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

61. V § 79 se za odstavec 7 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 8, kteryÂ znõÂ:
¹(8) K meÏrÏenõÂ rychlosti vozidel je opraÂvneÏna policie a obecnõÂ policie; obecnõÂ policie prÏitom postupuje
v soucÏinnosti s policiõÂ.ª.
DosavadnõÂ odstavec 8 se oznacÏuje jako odstavec 9.
62. V § 82 odst. 1 se za põÂsmeno c) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ nebo prÏechodnyÂ pobyt,ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno d) se oznacÏuje jako põÂsmeno e).
63. V § 82 odst. 1 se doplnÏuje põÂsmeno f), ktereÂ
znõÂ:
¹f) nenõÂ ve vyÂkonu sankce nebo trestu zaÂkazu cÏinnosti
spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.ª.
64. V § 82 odst. 2 se slova ¹b) azÏ d)ª nahrazujõÂ
slovy ¹b), c) a e)ª.
65. Za § 87 se vklaÂdaÂ novyÂ § 87a, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu znõÂ:
¹§ 87a
DopravneÏ psychologickeÂ vysÏetrÏenõÂ
a vysÏetrÏenõÂ elektroencefalografem
(1) DopravneÏ psychologickeÂmu vysÏetrÏenõÂ a vysÏetrÏenõÂ neurologickeÂmu, vcÏetneÏ elektroencefalografickeÂho (daÂle jen ¹EEGª) je povinen se podrobovat
a) drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin C, C+E
a C1+E, kteryÂ rÏõÂdõÂ naÂkladnõÂ automobil o nejveÏtsÏõÂ
povoleneÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 7 500 kg nebo
speciaÂlnõÂ automobil o nejveÏtsÏõÂ povoleneÂ hmotnosti
prÏevysÏujõÂcõÂ 7 500 kg nebo jõÂzdnõÂ soupravu, kteraÂ je
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slozÏena z naÂkladnõÂho automobilu a prÏõÂpojneÂho vozidla nebo ze speciaÂlnõÂho automobilu a prÏõÂpojneÂho
vozidla a jejõÂzÏ nejveÏtsÏõÂ povolenaÂ hmotnost prÏevysÏuje 7 500 kg,
b) drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin D a D+E
a podskupin D1 a D1+E, kteryÂ rÏõÂdõÂ motoroveÂ vozidlo zarÏazeneÂ do prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(2) DopravneÏ psychologickeÂmu vysÏetrÏenõÂ a neurologickeÂmu a EEG vysÏetrÏenõÂ je drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ uvedenyÂ v odstavci 1 povinen se podrobit prÏed
zahaÂjenõÂm vyÂkonu cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 1, a dalsÏõÂmu dopravneÏ psychologickeÂmu vysÏetrÏenõÂ a neurologickeÂmu a EEG vysÏetrÏenõÂ nejdrÏõÂve sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed
dovrsÏenõÂm 50 let a nejpozdeÏji v den dovrsÏenõÂ 50 let
a daÂle pak kazÏdyÂch peÏt let.
(3) DopravneÏ psychologickeÂ vysÏetrÏenõÂ provaÂdõÂ
psycholog nebo klinickyÂ psycholog.
(4) EEG popisuje neurolog s prÏõÂslusÏnyÂm vzdeÏlaÂnõÂm a hodnotõÂ jeho vyÂsledek v kontextu klinickeÂho
neurologickeÂho vysÏetrÏenõÂ.
(5) DopravneÏ psychologickeÂ vysÏetrÏenõÂ a neurologickeÂ vysÏetrÏenõÂ, vcÏetneÏ EEG se vyhotovuje põÂsemnou
formou a je podkladem k posudku o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.

69. Za § 94 se vklaÂdaÂ novyÂ § 94a, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 30 znõÂ:
¹§ 94a
PozbytõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
(1) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pozbyÂvaÂ rÏidicÏskeÂ
opraÂvneÏnõÂ dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm mu
byl soudem ulozÏen trest nebo prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm
uÂrÏadem30) ulozÏena sankce zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz je povinen odevzdat drzÏitel
(2) R
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ do 5 pracovnõÂch dnuÊ ode dne,
kdy nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ podle odstavce 1.
(3) Pro odevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu platõÂ obdobneÏ § 113 odst. 5.
30

) ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

70. V § 98 odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) adresa trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.
71. V § 99 odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) adresa trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.

(6) NaÂklady na dopravneÏ psychologickeÂ vysÏetrÏenõÂ
a vysÏetrÏenõÂ neurologickeÂ, vcÏetneÏ EEG drzÏiteluÊ rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ uvedenyÂch v odstavci 1, hradõÂ rÏidicÏ.

72. V § 100 odst. 4 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) adresa trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.

(7) Povinnost dopravneÏ psychologickeÂho vysÏetrÏenõÂ a vysÏetrÏenõÂ neurologickeÂho vcÏetneÏ EEG se netyÂkaÂ
rÏidicÏe, kteryÂ provaÂdõÂ silnicÏnõÂ dopravu soukromeÂ povahy, pokud nenõÂ provaÂdeÏna za uÂplatu.ª.

73. V § 101 odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) adresa trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.

66. V § 91 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) ZÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny A podle
§ 83 odst. 1 põÂsm. e) a odst. 3 musõÂ
a) byÂt drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny A udeÏleneÂho podle § 83 odst. 1 põÂsm. d)
a odst. 2 a slozÏit doplnÏovacõÂ zkousÏku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4), nebo
b) absolvovat vyÂcvik k zõÂskaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
a zkousÏku z odborneÂ zpuÊsobilosti podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4) na motocyklu bez postrannõÂho vozõÂku o vyÂkonu prÏevysÏujõÂcõÂm 25 kW
nebo s pomeÏrem vyÂkon/hmotnost prÏevysÏujõÂcõÂm
0,16 kW/kg nebo motocyklu s postrannõÂm vozõÂkem s pomeÏrem vyÂkon/hmotnost prÏevysÏujõÂcõÂm
0,16 kW/kg.ª.
67. V § 92 odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) adresa trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.
68. V § 94 odst. 1 se põÂsmeno c) zrusÏuje.

74. § 102 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 31b znõÂ:
¹§ 102
(1) Po vyÂkonu trestu nebo sankce zaÂkazu cÏinnosti
spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel nebo
po upusÏteÏnõÂ nebo podmõÂneÏneÂm upusÏteÏnõÂ od vyÂkonu
zbytku trestu nebo sankce zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ31b) rozhodne o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zÏaÂdost osoby, kteraÂ pozbyla rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podle § 94a.
(2) ZÏaÂdost o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podaÂvaÂ
osoba uvedenaÂ v odstavci 1 u prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho
uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. ZÏaÂdost musõÂ mõÂt
põÂsemnou formu a musõÂ v nõÂ byÂt uvedeno:
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ zÏadatele,
b) adresa trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
c) datum, mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo zÏadatele,
d) datum ukoncÏenõÂ vyÂkonu trestu nebo sankce zaÂ-
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kazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel nebo datum praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o upusÏteÏnõÂ nebo usnesenõÂ o podmõÂneÏneÂm
upusÏteÏnõÂ od vyÂkonu zbytku teÂto sankce nebo tohoto trestu,
e) skupina nebo podskupina rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
o jehozÏ vraÂcenõÂ je zÏaÂdaÂno.
(3) K zÏaÂdosti podle odstavce 2 musõÂ byÂt prÏilozÏen
a) platnyÂ doklad totozÏnosti zÏadatele,
b) rozhodnutõÂ, kteryÂm byla zÏadateli ulozÏena sankce,
nebo rozsudek, kteryÂm byl zÏadateli ulozÏen trest
zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, poprÏõÂpadeÏ oveÏrÏenaÂ kopie rozhodnutõÂ nebo usnesenõÂ, kteryÂm bylo rozhodnuto
o upusÏteÏnõÂ nebo o podmõÂneÏneÂm upusÏteÏnõÂ od vyÂkonu zbytku teÂto sankce nebo tohoto trestu,
c) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 5,
kteryÂ nesmõÂ byÂt ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti starsÏõÂ nezÏ
60 dnõÂ.
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79. V § 109 odst. 2 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) kteryÂ zÏaÂdaÂ o vyÂmeÏnu rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz,ª.
80. V § 109 odst. 2 se doplnÏuje põÂsmeno g), ktereÂ
znõÂ:
¹g) kteryÂ zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu naÂhradou
za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ ztracenyÂ, odcizenyÂ, znicÏenyÂ nebo posÏkozenyÂ.ª.
81. V § 109 odstavec 3 znõÂ:
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
¹(3) R
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zÏaÂdost drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.ª.
82. V § 109 odst. 6 se slova ¹põÂsm. d), e) a f)ª nahrazujõÂ slovy ¹põÂsm. d), e), f) a g)ª.
83. V § 109 odst. 7 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) adresa trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.

(4) Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje zÏadatele a doklad totozÏnosti
vraÂtõÂ zÏadateli.

84. V § 109 odst. 8 põÂsmeno d) znõÂ:
¹d) rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem, o jehozÏ vyÂmeÏnu je zÏaÂdaÂno, jde-li o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavce 2 põÂsm. e),ª.

(5) Pokud ode dne praÂvnõÂ moci rozsudku nebo
rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ dosÏlo k ulozÏenõÂ trestu nebo sankce
zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, uplynul võÂce nezÏ jeden rok, musõÂ zÏadatel
prokaÂzat zdravotnõÂ a odbornou zpuÊsobilost.

85. V § 109 odst. 8 se doplnÏuje põÂsmeno f), ktereÂ
znõÂ:
¹f) posÏkozenyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, jde-li o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavce 2 põÂsm. g).ª.

31b

86. V § 109 odst. 9 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) zaznamenaÂ z prÏilozÏeneÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
nebo rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
nebo rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem
uÂdaje potrÏebneÂ pro vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
a vraÂtõÂ doklad zÏadateli.ª.

) § 14 odst. 3 zaÂkona cÏ. 200/1990 Sb.
§ 61 odst. 2 zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

75. V § 104 se na konci odstavce 2 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
¹e) rÏidicÏskyÂ pruÊkaz cÏlena diplomatickeÂho personaÂlu
zastupitelskeÂho uÂrÏadu cizõÂho staÂtu, kteryÂ pozÏõÂvaÂ
vyÂsad a imunit podle zaÂkona nebo mezinaÂrodnõÂho
praÂva, prÏõÂpadneÏ jinyÂch osob pozÏõÂvajõÂcõÂch vyÂsad
a imunit podle zaÂkona nebo mezinaÂrodnõÂho
praÂva.ª.
76. V § 104 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
a rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem a uvede
vzor rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.ª.
77. V § 105 odst. 1 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) obec trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu drzÏitele
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.
78. V § 106 odst. 1 põÂsmeno d) znõÂ:
¹d) obec trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu drzÏitele
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.

87. V § 109 odstavec 10 znõÂ:
¹(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ obsah
a vzor zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.ª.
88. § 110 znõÂ:
¹§ 110
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz vydaÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho
(1) R
opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(2) Jsou-li splneÏny podmõÂnky pro vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz nejpozdeÏji do
20 dnuÊ ode dne podaÂnõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu.
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ podle odstavce 2
(3) R
platõÂ pro rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel po dobu 10 let
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ode dne jeho vydaÂnõÂ. VyÂmeÏna rÏidicÏskeÂho pruÊkazu v prÏõÂpadeÏ uplynutõÂ jeho platnosti se provaÂdõÂ bezplatneÏ.
(4) ZÏaÂdaÂ-li drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ o vydaÂnõÂ
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu ve lhuÊteÏ kratsÏõÂ, nezÏ je lhuÊta uvedenaÂ v odstavci 2, lze mu vydat rÏidicÏskyÂ pruÊkaz do
5 dnuÊ po uÂhradeÏ spraÂvnõÂho poplatku ve vyÂsÏi 500 KcÏ.
(5) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je povinen prÏevzõÂt rÏidicÏskyÂ pruÊkaz osobneÏ nebo prostrÏednictvõÂm
zmocneÏneÂ osoby na zaÂkladeÏ oveÏrÏeneÂ plneÂ moci na prÏõÂslusÏneÂm obecnõÂm uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
Je-li drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ vydaÂvaÂn rÏidicÏskyÂ
pruÊkaz podle § 109 odst. 2 põÂsm. d), e) nebo f), je drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ povinen zaÂrovenÏ s prÏevzetõÂm
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu odevzdat neplatnyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz
nebo rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo
posÏkozenyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
nebo rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem nebo rÏidicÏskyÂ pruÊkaz obsahujõÂcõÂ jizÏ neplatneÂ uÂdaje.
(6) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nesmõÂ mõÂt võÂce
nezÏ jeden platnyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.
(7) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho pruÊkazu ani jinaÂ neopraÂvneÏnaÂ osoba nesmõÂ v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu provaÂdeÏt zÏaÂdneÂ
zaÂpisy, zmeÏny, opravy nebo uÂpravy.
(8) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis upravõÂ zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ
s tiskopisy rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ prÏi vydaÂvaÂnõÂ rÏidicÏskyÂch
pruÊkazuÊ.ª.
89. V § 112 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Pro vydaÂnõÂ duplikaÂtu rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
platõÂ obdobneÏ § 109 odst. 6, 7, § 109 odst. 8 põÂsm. a)
a b), § 109 odst. 9 a § 110.ª.
90. V § 113 odst. 1 se na konci põÂsmene b) doplnÏujõÂ slova ¹nebo ktereÂmu byl ulozÏen trest nebo
sankce zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel,ª.
91. V § 113 odst. 5 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) obec trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu drzÏitele
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.
92. V § 113 se na konci odstavce 8 doplnÏujõÂ slova
¹nebo pro odevzdaÂnõÂ PotvrzenõÂ o oznaÂmenõÂ ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazuª.
93. V § 114 odst. 1 se slova ¹nebo § 102ª nahrazujõÂ slovy ¹ , 102 nebo 123d,ª a za slova ¹põÂsm. b) a c)ª
se vklaÂdajõÂ slova ¹nebo podle § 123cª.
94. V § 114 odst. 2 se za slova ¹odst. 7ª vklaÂdajõÂ
slova ¹nebo podle § 123dª.
95. V § 114 odst. 3 se slova ¹adrese trvaleÂho pobytuª nahrazujõÂ slovy ¹adrese mõÂsta trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republikyª.
96. V § 115 odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) obec trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu drzÏitele
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.
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97. § 116 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 116
VyÂmeÏna rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ, rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho
cizõÂm staÂtem
(1) PrÏõÂslusÏnõÂk staÂtu EvropskeÂ unie, kteryÂ je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
a kteryÂ maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky bydlisÏteÏ, muÊzÏe
pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vyÂmeÏnou za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ. MaÂ-li obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ pochybnost o platnosti rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
oveÏrÏõÂ si jeho platnost na zastupitelskeÂm uÂrÏadu staÂtu,
kteryÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ vydal.
(2) PrÏõÂslusÏnõÂk staÂtu EvropskeÂ unie, ktereÂmu byl
vydaÂn rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a kteryÂ
maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky bydlisÏteÏ, muÊzÏe pozÏaÂdat
prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu naÂhradou za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ ztracenyÂ, odcizenyÂ, znicÏenyÂ nebo posÏkozenyÂ. ZÏadatel o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu naÂhradou za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ ztracenyÂ, odcizenyÂ, znicÏenyÂ nebo posÏkozenyÂ
poskytne prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vsÏechny uÂdaje potrÏebneÂ k vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu. ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ oveÏrÏõÂ poskytnuteÂ uÂdaje na zastupitelskeÂm uÂrÏadu
staÂtu, kteryÂ tento rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ vydal.
(3) ObcÏan CÏeskeÂ republiky nebo cizinec, kteryÂ
nenõÂ prÏõÂslusÏnõÂkem staÂtu EvropskeÂ unie a kteryÂ maÂ
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt nebo prÏechodnyÂ pobyt na dlouhodobeÂ võÂzum33) na dobu delsÏõÂ
nezÏ 1 rok, je povinen pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vyÂmeÏnou za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem
do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne naÂvratu do CÏeskeÂ republiky,
jde-li o obcÏana CÏeskeÂ republiky, nebo ode dne praÂvnõÂ
moci povolenõÂ trvaleÂho pobytu nebo prÏechodneÂho pobytu na dlouhodobeÂ võÂzum33), jde-li o cizince, kteryÂ
nenõÂ prÏõÂslusÏnõÂkem staÂtu EvropskeÂ unie. MaÂ-li obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ pochybnost o platnosti rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem, oveÏrÏõÂ
si jeho platnost na zastupitelskeÂm uÂrÏadu staÂtu, kteryÂ
tento rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydal.
(4) PrÏi vyÂmeÏneÏ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavcuÊ 1, 2 a 3 zapõÂsÏe prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ do rÏidicÏskeÂho pruÊkazu skupiny
a podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ shodneÂ se skupinami a podskupinami rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ uvedenyÂmi
v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, rÏidicÏskeÂm pruÊkazu vydaneÂm cizõÂm staÂtem. NeodpovõÂdaÂ-li
skupina nebo podskupina rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ uvedenaÂ v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
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rÏidicÏskeÂm pruÊkazu vydaneÂm cizõÂm staÂtem skupineÏ
nebo podskupineÏ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle tohoto
zaÂkona, obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ zapõÂsÏe do rÏidicÏskeÂho pruÊkazu rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny
nebo podskupiny v rozsahu nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂm s omezenõÂm. Pro vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavcuÊ 1,
2, 3 a 4 platõÂ § 109 odst. 6, 7, 8 a 9 a § 110. Ministerstvo
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem skupiny a podskupiny rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ, ktereÂ odpovõÂdajõÂ skupinaÂm a podskupinaÂm rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle tohoto zaÂkona.
(5) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vraÂtõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem, za
kteryÂ byl vyÂmeÏnou vydaÂn rÏidicÏskyÂ pruÊkaz, staÂtu, kteryÂ
rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem vydal. Na zÏaÂdost
drzÏitele podle odstavce 3 nebo 4 prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ uschovaÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz
vydanyÂ cizõÂm staÂtem do doby jeho opeÏtovneÂ vyÂmeÏny
za vydanyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.
(6) Povinnost vyÂmeÏny rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem podle odstavce 3 se nevztahuje na
cÏlena diplomatickeÂho personaÂlu zastupiteskeÂho uÂrÏadu
cizõÂho staÂtu, kteryÂ pozÏõÂvaÂ vyÂsad a imunit podle meziÏ idicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem,
naÂrodnõÂho praÂva. R
jehozÏ drzÏitelem je pracovnõÂk diplomatickeÂ mise a za
kteryÂ byl vyÂmeÏnou vydaÂn rÏidicÏskyÂ pruÊkaz, uschovaÂvaÂ
ministerstvo do doby jeho opeÏtovneÂ vyÂmeÏny za vydanyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.
(7) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ seznam staÂtuÊ
a skupin rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ a podmõÂnky jejich uznaÂvaÂnõÂ.ª.
98. V § 117 se za cÏõÂslo 116 vklaÂdajõÂ slova ¹ , § 123d,
123e a 123fª.
99. V § 118 odstavec 2 znõÂ:
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem, jehozÏ
¹(2) R
drzÏitel maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt nebo prÏechodnyÂ pobyt na dlouhodobeÂ võÂzum33) na dobu
delsÏõÂ nezÏ 1 rok, neopravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, jestlizÏe tento drzÏitel
nepozÏaÂdal o vyÂmeÏnu rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz podle § 116 odst. 2 nebo
odst. 3; toto neplatõÂ, jestlizÏe se na drzÏitele rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem vztahuje vyÂjimka podle § 116 odst. 5.ª.
100. V cÏaÂsti prvnõÂ se na konci hlavy III za dõÂl 2
doplnÏuje dõÂl 3, kteryÂ vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 34a znõÂ:
¹ D õÂ l 3
ZabraÂneÏnõÂ v jõÂzdeÏ a zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
§ 118a
ZabraÂneÏnõÂ v jõÂzdeÏ
(1) Policista muÊzÏe prÏi dohledu na bezpecÏnost
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a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch prÏikaÂzat rÏidicÏi motoroveÂho vozidla jõÂzdu na nejblizÏsÏõÂ,
z hlediska bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, vhodneÂ mõÂsto k odstavenõÂ vozidla
a zabraÂnit mu v jõÂzdeÏ pouzÏitõÂm technickeÂho prostrÏedku
k zabraÂneÏnõÂ odjezdu vozidla (daÂle jen ¹technickyÂ prostrÏedekª) nebo odtazÏenõÂm vozidla, jestlizÏe rÏidicÏ
a) je podezrÏelyÂ, zÏe bezprostrÏedneÏ prÏedtõÂm zavinil dopravnõÂ nehodu, prÏi ktereÂ dosÏlo k usmrcenõÂ nebo
teÏzÏkeÂ uÂjmeÏ na zdravõÂ,
b) ujel z mõÂsta dopravnõÂ nehody, na ktereÂ meÏl bezprostrÏedneÏ prÏedtõÂm uÂcÏast a kterou byl povinen
oznaÂmit policii podle § 47 odst. 3 põÂsm. b),
c) rÏõÂdil motoroveÂ vozidlo pod vlivem alkoholu nebo
jineÂ naÂvykoveÂ laÂtky,
d) se odmõÂtl na vyÂzvu policisty podrobit dechoveÂ
zkousÏce ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn alkoholem,
e) se odmõÂtl na vyÂzvu policisty v prÏõÂpadeÏ, zÏe dechovaÂ
zkousÏka podle põÂsmene d) byla pozitivnõÂ, podrobit
leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn
alkoholem, acÏkoli toto vysÏetrÏenõÂ nebylo spojeno
s nebezpecÏõÂm pro jeho zdravõÂ,
f) se odmõÂtl na vyÂzvu policisty podrobit leÂkarÏskeÂmu
vysÏetrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn jinou naÂvykovou laÂtkou, acÏkoli toto vysÏetrÏenõÂ nebylo spojeno s nebezpecÏõÂm pro jeho zdravõÂ,
g) rÏõÂdil motoroveÂ vozidlo, anizÏ by byl drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny,
h) rÏõÂdil motoroveÂ vozidlo, prÏestozÏe mu byl soudem ulozÏen trest nebo spraÂvnõÂm orgaÂnem30) ulozÏena sankce zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu
rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel,
i) je podezrÏelyÂ ze spaÂchaÂnõÂ prÏestupku proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a je duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe se bude vyhyÂbat prÏestupkoveÂmu rÏõÂzenõÂ a neslozÏil kauci jako
zaÂruku, zÏe se dostavõÂ ke spraÂvnõÂmu orgaÂnu k projednaÂnõÂ prÏestupku.
(2) Policista muÊzÏe prÏi dohledu na bezpecÏnost
a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch zabraÂnit v jõÂzdeÏ motoroveÂmu vozidlu pouzÏitõÂm technickeÂho prostrÏedku nebo odtazÏenõÂm vozidla, jestlizÏe,
a) je duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe vozidlo bylo odcizeno,
b) vozidlo je technicky nezpuÊsobileÂ k provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch34a) tak zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem, zÏe bezprostrÏedneÏ ohrozÏuje ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
c) vozidlo svyÂmi rozmeÏry, rozmeÏry jõÂzdnõÂ soupravy
nebo naÂkladu, nebo nejveÏtsÏõÂ povolenou hmotnostõÂ,
nebo nejveÏtsÏõÂ povolenou hmotnostõÂ jõÂzdnõÂ soupravy, nebo nejveÏtsÏõÂ povolenou hmotnostõÂ na naÂpravu vozidla, zjisÏteÏnyÂmi prÏi kontrolnõÂm vaÂzÏenõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1), prÏekracÏuje
hodnoty stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
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(3) Policista muÊzÏe prÏi dohledu na bezpecÏnost
a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch zabraÂnit v jõÂzdeÏ vozidlu autosÏkoly pouzÏitõÂm technickeÂho
prostrÏedku k zabraÂneÏnõÂ odjezdu vozidla nebo odtazÏenõÂm vozidla, jestlizÏe ucÏitel autosÏkoly
a) pozÏil alkoholickyÂ naÂpoj nebo uzÏil jinou naÂvykovou laÂtku beÏhem jõÂzdy,
b) se odmõÂtl na vyÂzvu policisty podrobit zkousÏce ke
zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn alkoholem,
c) se odmõÂtl na vyÂzvu policisty v prÏõÂpadeÏ, zÏe dechovaÂ
zkousÏka podle põÂsmene b) byla pozitivnõÂ, podrobit
leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn
alkoholem, acÏkoli toto vysÏetrÏenõÂ nebylo spojeno
s nebezpecÏõÂm pro jeho zdravõÂ,
d) se odmõÂtl na vyÂzvu policisty podrobit leÂkarÏskeÂmu
vysÏetrÏenõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn jinou naÂvykovou laÂtkou, acÏkoli toto vysÏetrÏenõÂ nebylo spojeno s nebezpecÏõÂm pro jeho zdravõÂ.
(4) StraÂzÏnõÂk obecnõÂ policie je povinen v prÏõÂpadech
uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 prÏivolat policii a rÏidicÏ je
povinen setrvat na mõÂsteÏ do prÏõÂchodu policie.
(5) Policista zajistõÂ zabraÂneÏnõÂ v jõÂzdeÏ vozidla na
naÂklady rÏidicÏe nebo provozovatele vozidla.
(6) Policie zajistõÂ uvolneÏnõÂ vozidla, jestlizÏe pominuly duÊvody pro zabraÂneÏnõÂ v jõÂzdeÏ vozidla. Pokud duÊvody pro zabraÂneÏnõÂ v jõÂzdeÏ byly na straneÏ rÏidicÏe, muÊzÏe
s vozidlem pokracÏovat v jõÂzdeÏ jinyÂ zpuÊsobilyÂ rÏidicÏ.
(7) TechnickyÂ prostrÏedek k zabraÂneÏnõÂ v jõÂzdeÏ nelze pouzÏõÂt, pokud by vozidlo tvorÏilo prÏekaÂzÏku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(8) Ten, jenzÏ narÏõÂdil odtazÏenõÂ vozidla nebo zabraÂnil v jõÂzdeÏ, musõÂ zajistit vozidlo proti odcizenõÂ, posÏkozenõÂ a vykradenõÂ.
(9) PrÏi nespraÂvneÂm postupu policisty muÊzÏe posÏkozenyÂ postupovat podle zaÂkona cÏ. 82/1998 Sb., o odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou prÏi vyÂkonu verÏejneÂ
moci rozhodnutõÂm nebo nespraÂvnyÂm uÂrÏednõÂm postupem a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 358/1992 Sb., o notaÂrÏõÂch
a jejich cÏinnosti (notaÂrÏskyÂ rÏaÂd).
ZadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
§ 118b
(1) Policista je opraÂvneÏn z duÊvoduÊ uvedenyÂch
v § 118a odst. 1 põÂsm. a) azÏ h) zadrzÏet rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.
Po zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu oznaÂmõÂ policista bez
zbytecÏneÂho odkladu zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu registru rÏidicÏuÊ, u zahranicÏnõÂch rÏidicÏuÊ prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(2) Po dobu zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nesmõÂ
drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ rÏõÂdit motoroveÂ vozidlo.
(3) Policista, kteryÂ zadrzÏel rÏidicÏskyÂ pruÊkaz, poucÏõÂ
drzÏitele rÏidicÏskeÂho pruÊkazu o duÊsledku zadrzÏenõÂ rÏidicÏ-

skeÂho pruÊkazu a vydaÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho pruÊkazu põÂsemneÂ potvrzenõÂ o zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(4) Policie põÂsemneÏ oznaÂmõÂ zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu k zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu dosÏlo; oznaÂmenõÂ odesÏle spolu se zadrzÏenyÂm
rÏidicÏskyÂm pruÊkazem bez zbytecÏneÂho odkladu, nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po dni zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu. U rÏidicÏe, kteryÂ nemaÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky bydlisÏteÏ, trvalyÂ pobyt nebo prÏechodnyÂ pobyt, zasÏle policie zadrzÏenyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz obecnõÂmu
uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle
mõÂsta spaÂchaÂnõÂ prÏestupku, kteryÂ jej neprodleneÏ zasÏle
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu staÂtu, kteryÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydal.
(5) Je-li zadrzÏen rÏidicÏskyÂ pruÊkaz prÏõÂslusÏnõÂku
zpravodajskeÂ sluzÏby, policie põÂsemneÏ oznaÂmõÂ zadrzÏenõÂ
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu; oznaÂmenõÂ
odesÏle spolu se zadrzÏenyÂm rÏidicÏskyÂm pruÊkazem bez
zbytecÏneÂho odkladu, nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ
den ode dne zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(6) Vzor a naÂlezÏitosti potvrzenõÂ o zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 118c
(1) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ do
5 pracovnõÂch dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ o zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle § 118b zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ,
na zaÂkladeÏ neÏhozÏ lze rozhodnout o zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu do doby pravomocneÂho rozhodnutõÂ
o prÏestupku nebo o trestneÂm cÏinu; jde-li o podezrÏenõÂ
ze spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu, zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ po prÏedchozõÂm souhlasu staÂtnõÂho zaÂstupce. Rozhodl-li obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ o zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, oznaÂmõÂ to bez zbytecÏneÂho odkladu
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu k vedenõÂ registru rÏidicÏuÊ drzÏitele rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ a postoupõÂ mu zadrzÏenyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz
k uÂschoveÏ.
(2) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
vraÂtõÂ zadrzÏenyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz bez zbytecÏneÂho odkladu jeho drzÏiteli, jestlizÏe
a) nerozhodne o zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle
odstavce 1,
b) v pravomocneÏ skoncÏeneÂm rÏõÂzenõÂ o skutku, pro
kteryÂ byl rÏidicÏskyÂ pruÊkaz zadrzÏen, nebyl ulozÏen
trest nebo sankce zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(3) Doba zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu se zapocÏõÂtaÂvaÂ do doby vyÂkonu sankce nebo trestu zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, pokud byla tato sankce nebo tento trest rÏidicÏi ulozÏen za skutek, za kteryÂ mu byl zadrzÏen rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.
34a

) § 37 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb.ª.
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101. V § 119 odst. 2 põÂsmeno g) znõÂ:
¹g) evidenci spaÂchanyÂch prÏestupkuÊ proti bezpecÏnosti
a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,ª.
102. V § 119 odst. 2 se za põÂsmeno g) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno h), ktereÂ znõÂ:
¹h) zaÂznamy o pocÏtu boduÊ dosazÏenyÂch rÏidicÏem v bodoveÂm hodnocenõÂ a zaÂznamy o odecÏtu boduÊ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena h), i) a j) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena i), j) a k).
103. V § 119 se na konci odstavce 2 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena l) a m), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹l) uÂdaje o pozbytõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ a uÂdaje
o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
m) uÂdaje o pozbytõÂ praÂva k rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky po dobu jednoho
roku dosazÏenõÂm pocÏtu 12 boduÊ v bodoveÂm hodnocenõÂ, jednaÂ-li se o rÏidicÏe, kteryÂ je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem, mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem.ª.
104. V § 120 odst. 1 se doplnÏuje veÏta, kteraÂ znõÂ:
¹V prÏõÂpadeÏ rÏidicÏe, kteryÂ je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, kteryÂ nemaÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ
pobyt nebo prÏechodnyÂ pobyt na dlouhodobeÂ võÂzum33)
na dobu delsÏõÂ nezÏ jeden rok, vede registr rÏidicÏuÊ obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, v jehozÏ spraÂvnõÂm
obvodu byl poprveÂ spaÂchaÂn skutek, na zaÂkladeÏ ktereÂho
byl rÏidicÏ zarÏazen do registru rÏidicÏuÊ.ª.
105. V § 123 se za odstavec 4 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
Â daje z evidence dopravnõÂch nehod se praÂv¹(5) U
nickyÂm a fyzickyÂm osobaÂm podle § 121 odst. 1
põÂsm. c), f) a g) poskytujõÂ pouze za uÂhradu, jejõÂzÏ druh
a vyÂsÏi stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.ª.
DosavadnõÂ odstavec 5 se oznacÏuje jako odstavec 6.
106. Za hlavu IV se vklaÂdaÂ novaÂ hlava V, kteraÂ
vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹HL AVA V
Â
BODOVE HODNOCENIÂ PORUSÏENIÂ
POVINNOSTIÂ STANOVENYÂCH ZAÂKONEM
§ 123a
BodovyÂm hodnocenõÂm se zajisÏt'uje sledovaÂnõÂ opakovaneÂho paÂchaÂnõÂ prÏestupkuÊ nebo trestnyÂch cÏinuÊ, spaÂchanyÂch porusÏenõÂm vybranyÂch povinnostõÂ stanovenyÂch prÏedpisy o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
rÏidicÏem motoroveÂho vozidla nebo zÏe se rÏidicÏ porusÏovaÂnõÂ teÏchto povinnostõÂ nedopousÏtõÂ. PrÏehled jednaÂnõÂ
spocÏõÂvajõÂcõÂho v porusÏenõÂ vybranyÂch povinnostõÂ stano-
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venyÂch prÏedpisy o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a pocÏet boduÊ za tato jednaÂnõÂ je stanoven v prÏõÂloze
k tomuto zaÂkonu.
ZapocÏõÂtaÂvaÂnõÂ boduÊ
§ 123b
Ï idicÏi motoroveÂho vozidla, ktereÂmu byla za
(1) R
jednaÂnõÂ zarÏazeneÂ do bodoveÂho hodnocenõÂ pravomocneÏ
ulozÏena sankce za prÏestupek nebo trest za trestnyÂ cÏin,
zaznamenaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ v registru rÏidicÏuÊ stanovenyÂ pocÏet boduÊ ke
dni ulozÏenõÂ pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ nebo nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ sankce za prÏestupek
nebo trestu za trestnyÂ cÏin. ZaÂznam v registru rÏidicÏuÊ
provede prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch dnuÊ ode dne,
v neÏmzÏ mu bylo dorucÏeno
a) rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ sankce za prÏestupek, ktereÂ
nabylo praÂvnõÂ moci, nebo kdy obdrzÏel od obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, kteryÂ projednal prÏestupek, oznaÂmenõÂ o nabytõÂ praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ sankce za prÏestupek, spaÂchanyÂ jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ,
b) oznaÂmenõÂ policie nebo obecnõÂ policie o ulozÏenõÂ
pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ za jednaÂnõÂ zarÏazeneÂ
do bodoveÂho hodnocenõÂ,
c) oznaÂmenõÂ soudu o nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku,
kteryÂm byl ulozÏen trest za trestnyÂ cÏin, spaÂchanyÂ
jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do tohoto hodnocenõÂ,
d) rozhodnutõÂ orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂho k projednaÂnõÂ prÏestupku podle jineÂho zaÂkona nezÏ zaÂkona o prÏestupcõÂch.
(2) PrÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ oznaÂmõÂ policie nebo obecnõÂ policie
ulozÏenõÂ pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ za prÏestupek, spaÂchanyÂ jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ,
nejpozdeÏji do 3 pracovnõÂch dnuÊ ode dne ulozÏenõÂ pokuty, obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ ulozÏenõÂ
sankce za prÏestupek, spaÂchanyÂ jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do
bodoveÂho hodnocenõÂ, nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch dnuÊ
ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o prÏestupku,
orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k projednaÂnõÂ prÏestupku podle jineÂho
zaÂkona nezÏ zaÂkona o prÏestupcõÂch za prÏestupek, spaÂchanyÂ jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ,
nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch dnuÊ ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ o prÏestupku a soud ulozÏenõÂ trestu za
trestnyÂ cÏin, spaÂchanyÂ jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ, nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch dnuÊ ode
dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ zaznamenaÂ rÏidicÏi stanovenyÂ pocÏet boduÊ i v prÏõÂpadeÏ zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ na zaÂkladeÏ pravomocneÂho rozhodnutõÂ soudu o schvaÂlenõÂ narovnaÂnõÂ ke dni
nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ.
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(4) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vydaÂ na zÏaÂdost rÏidicÏe vyÂpis z registru rÏidicÏuÊ
o jeho zaÂznamech bodoveÂho hodnocenõÂ.
§ 123c
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ zaznamenaÂvaÂ rÏidicÏem dosazÏenyÂ pocÏet boduÊ
pouze do celkoveÂho pocÏtu 12 boduÊ.
(2) Dopustil-li se rÏidicÏ jednõÂm skutkem võÂce prÏestupkuÊ nebo trestnyÂch cÏinuÊ, spaÂchanyÂch jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ, zaznamenaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ pocÏet
boduÊ stanovenyÂch pro nejzaÂvazÏneÏjsÏõÂ z nich.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏi provedenõÂ zaÂznamu boduÊ, kteryÂm rÏidicÏ
dosaÂhl celkoveÂho pocÏtu 12 boduÊ, neprodleneÏ põÂsemneÏ
oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost rÏidicÏi a vyzve jej k odevzdaÂnõÂ
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu a mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ
Ï idicÏ pozbyÂvaÂ rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ
tohoto oznaÂmenõÂ. R
uplynutõÂm 5 pracovnõÂch dnuÊ ode dne, v neÏmzÏ mu bylo
toto oznaÂmenõÂ dorucÏeno.
(4) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏi provedenõÂ zaÂznamu boduÊ, kteryÂm rÏidicÏ,
kteryÂ je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ, rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem, mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem, dosaÂhl celkoveÂho pocÏtu 12 boduÊ, neprodleneÏ põÂsemneÏ oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost rÏidicÏi a ministerstvu.
Ï idicÏ, kteryÂ pozbyl odbornou zpuÊsobilost po(5) R
dle odstavce 3, je povinen vyÂzvu podle odstavce 3 splnit.
(6) Pro odevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu a mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavce 3 platõÂ obdobneÏ § 113 odst. 5.
(7) DosaÂhne-li rÏidicÏ, kteryÂ je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
vydaneÂho cizõÂm staÂtem, mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem, celkoveÂho pocÏtu
12 boduÊ, pozbyÂvaÂ praÂvo k rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky po dobu jednoho roku. Ministerstvo sdeÏlõÂ, po obdrzÏenõÂ podkladuÊ zaslanyÂch prÏõÂslusÏnyÂm obecnõÂm uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, tuto skutecÏnost orgaÂnu, kteryÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz
vydal.
(8) LhuÊta jednoho roku uvedenaÂ v odstavci 7 pocÏõÂnaÂ beÏzÏet ode dne ulozÏenõÂ pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ
nebo nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o prÏestupku nebo
trestneÂm cÏinu, spaÂchanyÂm jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ, na jehozÏ zaÂkladeÏ rÏidicÏ dosaÂhl celkoveÂho pocÏtu 12 boduÊ.

§ 123d
VraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
Ï idicÏ, kteryÂ podle § 123c odst. 3 pozbyl rÏidicÏ(1) R
skeÂ opraÂvneÏnõÂ, je opraÂvneÏn pozÏaÂdat o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nejdrÏõÂve po uplynutõÂ 1 roku ode dne
ulozÏenõÂ pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ nebo nabytõÂ praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ o prÏestupku nebo trestneÂm cÏinu, spaÂchaneÂm jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ,
na jehozÏ zaÂkladeÏ dosaÂhl celkoveÂho pocÏtu 12 boduÊ.
(2) Byl-li rÏidicÏi za prÏestupek nebo trestnyÂ cÏin,
spaÂchanyÂ jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ, na zaÂkladeÏ ktereÂho dosaÂhl celkoveÂho pocÏtu
12 boduÊ, ulozÏen trest nebo sankce zaÂkazu cÏinnosti,
spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, je rÏidicÏ
opraÂvneÏn pozÏaÂdat o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nejdrÏõÂve po vykonaÂnõÂ trestu nebo sankce zaÂkazu cÏinnosti,
pokud je ulozÏenaÂ doba zaÂkazu cÏinnosti delsÏõÂ nezÏ doba
podle odstavce 1.
(3) ZÏaÂdost o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podaÂvaÂ
zÏadatel põÂsemneÏ u prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho uÂrÏadu obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. PodmõÂnkou vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je prokaÂzaÂnõÂ, zÏe se zÏadatel podrobil
prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu4). Pro vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ § 101.
(4) Ode dne vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podleÂhaÂ rÏidicÏ noveÂmu bodoveÂmu hodnocenõÂ; obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ ke dni vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ zaznamenaÂ v registru rÏidicÏuÊ odecÏtenõÂ vsÏech
12 boduÊ.
§ 123e
OdecÏõÂtaÂnõÂ boduÊ
Ï idicÏi, ktereÂmu nebyla ode dne ulozÏenõÂ po(1) R
kuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ nebo nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, na jehozÏ zaÂkladeÏ mu byl v registru rÏidicÏuÊ zaznamenaÂn naposled stanovenyÂ pocÏet boduÊ, pravomocneÏ ulozÏena sankce za prÏestupek nebo trest za
trestnyÂ cÏin, spaÂchanyÂ jednaÂnõÂm zarÏazenyÂm do bodoveÂho hodnocenõÂ,
a) po dobu 12 po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ,
se odecÏtou 4 body z celkoveÂho pocÏtu dosazÏenyÂch
boduÊ,
b) po dobu 24 po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ,
se odecÏtou 4 body z celkoveÂho pocÏtu dosazÏenyÂch
boduÊ zbyÂvajõÂcõÂch po odecÏtenõÂ boduÊ podle põÂsmene a),
c) po dobu 36 po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ,
se odecÏtou vsÏechny zbyÂvajõÂcõÂ body.
K tomuto dni provede prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ zaÂznam v registru rÏidicÏuÊ o odecÏtenõÂ boduÊ z dosazÏeneÂho pocÏtu stanovenyÂch boduÊ rÏidicÏi, a to nejpozdeÏji do 3 pracovnõÂch dnuÊ ode dne, kdy
vznikl rÏidicÏi naÂrok na odecÏtenõÂ boduÊ.
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Ï idicÏi se rovneÏzÏ odecÏtou body, ktereÂ mu byly
(2) R
zaznamenaÂny na zaÂkladeÏ pravomocneÂho rozhodnutõÂ
o prÏestupku nebo trestneÂm cÏinu po pravomocneÂm zrusÏenõÂ tohoto rozhodnutõÂ.
(3) Po dobu vyÂkonu trestu nebo sankce zaÂkazu
cÏinnosti, spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, nebeÏzÏõÂ doba pro odecÏõÂtaÂnõÂ boduÊ podle odstavce 1.
(4) OdecÏtenõÂ vsÏech 12 zaznamenanyÂch boduÊ
oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ põÂsemneÏ rÏidicÏi nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch
dnuÊ ode dne, ke ktereÂmu byl zaÂznam o odecÏtenõÂ boduÊ
proveden v registru rÏidicÏuÊ.
§ 123f
(1) NesouhlasõÂ-li rÏidicÏ s provedenyÂm zaÂznamem
boduÊ v registru rÏidicÏuÊ, muÊzÏe podat proti provedenõÂ
zaÂznamu põÂsemneÏ naÂmitky obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu k provaÂdeÏnõÂ zaÂznamu.
(2) ShledaÂ-li obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ naÂmitky opraÂvneÏneÂ, nejpozdeÏji do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne, kdy mu byly naÂmitky dorucÏeny,
provede opravu zaÂznamu o dosazÏeneÂm pocÏtu stanovenyÂch boduÊ v registru rÏidicÏuÊ a neprodleneÏ põÂsemneÏ vyrozumõÂ o provedeneÂ opraveÏ zaÂznamu rÏidicÏe.
(3) ShledaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ naÂmitky rÏidicÏe neoduÊvodneÏneÂ, rozhodnutõÂm naÂmitky zamõÂtne a provedenyÂ zaÂznam potvrdõÂ.
(4) PodaÂ-li rÏidicÏ naÂmitky proti provedeneÂmu zaÂznamu, kteryÂm bylo dosazÏeno celkoveÂho pocÏtu
12 boduÊ, beÏh lhuÊt stanovenyÂch v § 123c odst. 3 se
prÏerusÏuje ode dne dorucÏenõÂ naÂmitek prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ do dne,
v neÏmzÏ rozhodnutõÂ podle odstavce 3 nabude praÂvnõÂ
moci.ª.
DosavadnõÂ hlavy V a VI se oznacÏujõÂ jako hlavy VI a VII.
107. V § 124 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Ministerstvo nebo jõÂm poveÏrÏenaÂ osoba zajisÏt'uje informovanost verÏejnosti o situacõÂch v provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch, ktereÂ majõÂ vliv na bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
Za tõÂm uÂcÏelem jsou policie, obecnõÂ policie, silnicÏnõÂ
spraÂvnõÂ uÂrÏady, spraÂvci pozemnõÂch komunikacõÂ a HasicÏskyÂ zaÂchrannyÂ sbor povinni poskytovat ministerstvu
aktuaÂlnõÂ informace, ktereÂ majõÂ vliv na bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch. ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ druh informacõÂ, ktereÂ majõÂ
vliv na bezpecÏnost a plynulost silnicÏnõÂho provozu,
zpuÊsob prÏedaÂvaÂnõÂ informacõÂ, zpuÊsob sbeÏru informacõÂ
a zpuÊsob zverÏejnÏovaÂnõÂ informacõÂ pro potrÏeby dopravnõÂ
verÏejnosti.ª.
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DosavadnõÂ odstavce 4 azÏ 8 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
azÏ 9.
108. V § 124 odst. 5 põÂsmeno f) znõÂ:
¹f) vymeÏnÏuje rÏidicÏskeÂ pruÊkazy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, rÏidicÏskeÂ pruÊkazy vydaneÂ cizõÂm staÂtem podle
§ 116,ª.
109. V § 124 odst. 5 se za põÂsmeno j) vklaÂdajõÂ novaÂ
põÂsmena k) a l), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹k) provaÂdõÂ v registru rÏidicÏuÊ zaÂznamy o pocÏtech boduÊ
dosazÏenyÂch rÏidicÏi v bodoveÂm hodnocenõÂ a o odecÏtu
boduÊ,
l) projednaÂvaÂ naÂmitky a rozhoduje ve veÏci zaÂznamu
o pocÏtu rÏidicÏem dosazÏenyÂch boduÊ v bodoveÂm
hodnocenõÂ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno k) se oznacÏuje jako põÂsmeno m).
110. V § 124 odst. 9 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) zabraÂnit v jõÂzdeÏ rÏidicÏi podle § 118a,ª.
111. V § 124 odstavec 7 znõÂ:
¹(7) Ministerstvo vnitra
a) vede centraÂlnõÂ evidenci dopravnõÂch nehod,
b) spolupracuje s ministerstvem prÏi provaÂdeÏnõÂ prevence v oblasti bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.ª.
112. V § 124 odst. 8 se doplnÏuje põÂsmeno e), ktereÂ
znõÂ:
¹e) provaÂdõÂ prevenci v oblasti bezpecÏnosti provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch.ª.
113. V § 124 odst. 9 se za põÂsmeno c) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) zadrzÏet rÏidicÏskyÂ pruÊkaz podle § 118b a 118c,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena d), e), f), g), h), i) a j) se oznacÏujõÂ
jako põÂsmena e), f), g), h), i), j) a k).
114. V § 124 odst. 9 põÂsm. f) se slova ¹nebo mocÏiª
zrusÏujõÂ.
115. V § 124 odst. 9 põÂsmeno g) znõÂ:
¹g) vyzvat rÏidicÏe k orientacÏnõÂ zkousÏce, nenõÂ-li ovlivneÏn naÂvykovou laÂtkou a v prÏõÂpadeÏ pozitivnõÂho
zjisÏteÏnõÂ, k odborneÂmu leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ,ª.
116. V § 124 se na konci odstavce 9 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno l), ktereÂ znõÂ:
¹l) vybõÂrat kauce podle § 125b.ª.
117. V § 125 odst. 1 se na konci textu põÂsmene d)
doplnÏujõÂ slova ¹a obecnõÂ policie14a).ª.
118. V § 125 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
¹e) prÏikaÂzala rÏõÂzenõÂ vozidla nebo sveÏrÏila vozidlo
osobeÏ, o nõÂzÏ neznala uÂdaje potrÏebneÂ k urcÏenõÂ jejõÂ
totozÏnosti.ª.
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119. V § 125 se za odstavec 1 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 2 a 3, ktereÂ zneÏjõÂ:

prÏestupku proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch.

¹(2) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
ulozÏõÂ pokutu do 50 000 KcÏ fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ je provozovatelem vozidla nebo ktereÂ provozovatel nebo
jinaÂ osoba sveÏrÏila rÏõÂzenõÂ vozidla, jestlizÏe se dopustila
jednaÂnõÂ uvedeneÂho v odstavci 1 põÂsm. e).

(3) PrÏi vyÂbeÏru kauce policista poucÏõÂ rÏidicÏe o duÊsledku vybraÂnõÂ kauce a podmõÂnkaÂch jejõÂho vracenõÂ a vystavõÂ põÂsemneÂ potvrzenõÂ o prÏevzetõÂ kauce. V põÂsemneÂm
potvrzenõÂ musõÂ byÂt uveden duÊvod ulozÏenõÂ kauce. PõÂsemneÂ potvrzenõÂ se vystavuje ve trÏech vyhotovenõÂch.

(3) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
ulozÏõÂ pokutu do 100 000 KcÏ osobeÏ, kteraÂ pouzÏõÂvaÂ antiradar.ª.

(4) Jedno vyhotovenõÂ potvrzenõÂ o prÏevzetõÂ kauce
vydaÂ policista rÏidicÏi, jedno vyhotovenõÂ ponechaÂ pro
evidencÏnõÂ uÂcÏely policie a jedno vyhotovenõÂ prÏedaÂ spolu
s vybranou kaucõÂ nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, v jehozÏ
uÂzemnõÂm obvodu byla kauce vybraÂna. ObecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ ulozÏõÂ kauci do uÂschovy.

DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 4
azÏ 7.
120. Za § 125 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 125a, 125b a 125c,
ktereÂ vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 38a
zneÏjõÂ:
¹§ 125a
PorÏaÂdkoveÂ pokuty
(1) PorÏaÂdkovou pokutu azÏ do vyÂsÏe 5 000 KcÏ muÊzÏe
ulozÏit obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
a) obvineÏneÂmu z prÏestupku proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
nebo ze spraÂvnõÂho deliktu podle § 125, kteryÂ se
bez zaÂvazÏneÂho duÊvodu na vcÏas a rÏaÂdneÏ dorucÏenou
vyÂzvu obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ nedostavil k projednaÂnõÂ prÏestupku proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nebo spraÂvnõÂho deliktu podle § 125,
b) tomu, kdo se na vcÏas a rÏaÂdneÏ dorucÏenou vyÂzvu
obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
bez zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ nedostavil k podaÂnõÂ vysveÏtlenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30) ve veÏci
prÏestupku proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch nebo kdo podaÂnõÂ vysveÏtlenõÂ bezduÊvodneÏ odmõÂtaÂ.

(5) Kauce se rÏidicÏi vraÂtõÂ v plneÂ vyÂsÏi, nebyl-li v rÏõÂzenõÂ o prÏestupku shledaÂn vinnyÂm z jeho spaÂchaÂnõÂ.
V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ se kauce zapocÏte na zaplacenõÂ ulozÏeneÂ pokuty. Toto zapocÏtenõÂ musõÂ byÂt uvedeno ve vyÂroku rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ sankce za prÏestupek. ZapocÏtenõÂ kauce na zaplacenõÂ pokuty lze proveÂst teprve po
nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty za
prÏestupek. Je-li vybranaÂ kauce vysÏsÏõÂ nezÏ ulozÏenaÂ pokuta, vraÂtõÂ se rÏidicÏi cÏaÂst kauce zbyÂvajõÂcõÂ po zapocÏtenõÂ
kauce na zaplacenõÂ ulozÏeneÂ pokuty.
(6) Kauce propadne, jestlizÏe nelze
a) rÏõÂzenõÂ ukoncÏit rozhodnutõÂm ve veÏci prÏestupku
proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch proto, zÏe podezrÏelyÂ z prÏestupku je prokazatelneÏ nedosazÏitelnyÂ nebo necÏinnyÂ,
b) rozhodnutõÂ ve veÏci prÏestupku proti bezpecÏnosti
a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
dorucÏit pachateli z duÊvoduÊ uvedenyÂch v põÂsmenu a).
(7) PropadlaÂ kauce je prÏõÂjmem obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ, jejõÂzÏ obecnõÂ uÂrÏad vedl rÏõÂzenõÂ o prÏestupku.

(2) PorÏaÂdkovaÂ pokuta podle odstavce 1 muÊzÏe byÂt
ulozÏena i opakovaneÏ.

(8) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
a vzor potvrzenõÂ o prÏevzetõÂ kauce.

(3) PorÏaÂdkovaÂ pokuta je prÏõÂjmem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, jejõÂzÏ obecnõÂ uÂrÏad pokutu ulozÏil.

§ 125c
StaÂtnõÂ odbornyÂ dozor a vrchnõÂ staÂtnõÂ odbornyÂ dozor

§ 125b
VybõÂraÂnõÂ kaucõÂ

(1) StaÂtnõÂ odbornyÂ dozor a vrchnõÂ staÂtnõÂ odbornyÂ
dozor (daÂle jen ¹staÂtnõÂ dozorª) nad vyÂkonem puÊsobnostõÂ ve veÏcech provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
podle tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30)
(daÂle jen ¹vyÂkon puÊsobnostõÂª) vykonaÂvajõÂ krajskeÂ uÂrÏady38a) a ministerstvo.

(1) Policista je opraÂvneÏn vybrat od rÏidicÏe motoroveÂho vozidla podezrÏeleÂho ze spaÂchaÂnõÂ prÏestupku
proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch, u ktereÂho je duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe se
bude vyhyÂbat prÏestupkoveÂmu rÏõÂzenõÂ, kauci od 5 000 KcÏ
do 50 000 KcÏ, nejvyÂsÏe vsÏak do vyÂsÏe hrozõÂcõÂ peneÏzÏnõÂ
sankce za spaÂchanyÂ prÏestupek. Kauci nelze vybrat od
osoby, kteraÂ pozÏõÂvaÂ imunit a vyÂsad podle zaÂkona nebo
mezinaÂrodnõÂho praÂva.
(2) SlozÏenõÂ kauce je zaÂrukou, zÏe se rÏidicÏ uvedenyÂ
v odstavci 1 dostavõÂ ke spraÂvnõÂmu orgaÂnu k projednaÂnõÂ

(2) Ministerstvo vykonaÂvaÂ vrchnõÂ staÂtnõÂ odbornyÂ
dozor nad vyÂkonem puÊsobnostõÂ obecnõÂmi uÂrÏady obcõÂ
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ a krajskyÂmi uÂrÏady.
(3) PrÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru je poveÏrÏenyÂ pracovnõÂk krajskeÂho uÂrÏadu nebo poveÏrÏenyÂ pracovnõÂk ministerstva povinen prokaÂzat se poveÏrÏenõÂm k vyÂkonu
staÂtnõÂho dozoru. PoveÏrÏenõÂ k vyÂkonu staÂtnõÂho odbor-
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neÂho dozoru vystavuje krajskyÂ uÂrÏad, poveÏrÏenõÂ k vyÂkonu vrchnõÂho staÂtnõÂho odborneÂho dozoru vystavuje
ministerstvo. NaÂlezÏitosti a vzor poveÏrÏenõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) PrÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru poveÏrÏenyÂ pracovnõÂk krajskeÂho uÂrÏadu nebo poveÏrÏenyÂ pracovnõÂk ministerstva
a) je opraÂvneÏn vstupovat na pracovisÏteÏ dozorovaneÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu,
b) je opraÂvneÏn pozÏadovat prÏedlozÏenõÂ listin, jinyÂch
põÂsemnostõÂ, zaÂznamuÊ, podkladuÊ a poskytnutõÂ jinyÂch informacõÂ tyÂkajõÂcõÂch se vyÂkonu puÊsobnostõÂ,
c) je povinen sepsat põÂsemnyÂ zaÂznam o provedenõÂ
staÂtnõÂho dozoru, ve ktereÂm zaznamenaÂ pruÊbeÏh
staÂtnõÂho dozoru, zjisÏteÏnõÂ, kteraÂ byla prÏi vyÂkonu
staÂtnõÂho dozoru ucÏineÏna, a opatrÏenõÂ, kteraÂ byla
dozorovaneÂmu spraÂvnõÂmu orgaÂnu ulozÏena k odstraneÏnõÂ a naÂpraveÏ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ, vad
nebo jinyÂch pochybenõÂ prÏi vyÂkonu puÊsobnostõÂ,
d) nesmõÂ zasahovat do rÏõÂzenõÂ a rozhodovaÂnõÂ v jednotlivyÂch prÏõÂpadech, ktereÂ provaÂdõÂ dozorovanyÂ
spraÂvnõÂ orgaÂn podle tohoto zaÂkona nebo zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30), nebo jinyÂm zpuÊsobem
toto rÏõÂzenõÂ a rozhodovaÂnõÂ v jednotlivyÂch prÏõÂpadech ovlivnÏovat.
(5) DozorovanyÂ spraÂvnõÂ orgaÂn je povinen poskytnout poveÏrÏeneÂmu pracovnõÂkovi krajskeÂho uÂrÏadu nebo
ministerstva soucÏinnost k vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru podle odstavce 4 põÂsm. a) a b).
(6) ZjistõÂ-li poveÏrÏenyÂ pracovnõÂk krajskeÂho uÂrÏadu
nebo ministerstva prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru nedostatky, vady nebo jinaÂ pochybenõÂ prÏi vyÂkonu puÊsobnostõÂ, ulozÏõÂ dozorovaneÂmu spraÂvnõÂmu orgaÂnu opatrÏenõÂ
k jejich odstraneÏnõÂ a naÂpraveÏ, vcÏetneÏ lhuÊty pro provedenõÂ teÏchto opatrÏenõÂ a naÂpravy.
(7) NesouhlasõÂ-li dozorovanyÂ spraÂvnõÂ orgaÂn s postupem poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka krajskeÂho uÂrÏadu nebo
ministerstva prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru, se zjisÏteÏnõÂmi
uvedenyÂmi v zaÂznamu o provedenõÂ staÂtnõÂho dozoru,
s opatrÏenõÂmi ulozÏenyÂmi k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ, vad nebo jinyÂch pochybenõÂ nebo s lhuÊtou stanovenou k jejich provedenõÂ, oznaÂmõÂ tento nesouhlas
nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch dnuÊ ode dne ukoncÏenõÂ staÂtnõÂho dozoru krajskeÂmu uÂrÏadu v prÏõÂpadeÏ staÂtnõÂho odborneÂho dozoru nebo ministerstvu v prÏõÂpadeÏ vrchnõÂho
staÂtnõÂho odborneÂho dozoru. OznaÂmenõÂ nesouhlasu ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek na provedenõÂ ulozÏenyÂch opatrÏenõÂ do doby rozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu
nebo ministerstva o prÏedmeÏtu oznaÂmenõÂ.
(8) KrajskyÂ uÂrÏad nebo ministerstvo prÏezkoumaÂ
oznaÂmenõÂ podle odstavce 7 a opatrÏenõÂ ulozÏenaÂ k odstraneÏnõÂ a naÂpraveÏ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ, vad nebo jinyÂch
pochybenõÂ nebo lhuÊtu k provedenõÂ ulozÏenyÂch opatrÏenõÂ
a
a) potvrdõÂ je, shledaÂ-li nesouhlas neoduÊvodneÏnyÂm,
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b) zrusÏõÂ nebo zmeÏnõÂ je, shledaÂ-li, zÏe nesouhlas je oduÊvodneÏnyÂ, nebo
c) podle potrÏeby rozhodne o opakovaneÂm provedenõÂ
staÂtnõÂho dozoru, zjistõÂ-li vady nebo nedostatky
v postupu poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka nebo ve zjisÏteÏnõÂch ucÏineÏnyÂch prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru; opakovanyÂm provedenõÂm staÂtnõÂho dozoru nesmõÂ byÂt
poveÏrÏen stejnyÂ pracovnõÂk krajskeÂho uÂrÏadu nebo
ministerstva, kteryÂ vykonal staÂtnõÂ dozor napadenyÂ
oznaÂmenõÂm podle odstavce 7.
(9) RozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu nebo ministerstva podle odstavce 8 põÂsm. a) a b) je konecÏneÂ. PrÏi
opakovaneÂm vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru podle odstavce 8
põÂsm. c) muÊzÏe dozorovanyÂ spraÂvnõÂ orgaÂn opeÏt oznaÂmit
nesouhlas podle odstavce 7.
(10) Na vyÂkon staÂtnõÂho dozoru a na rozhodovaÂnõÂ
krajskeÂho uÂrÏadu nebo ministerstva podle odstavce 8 se
nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd31).
38a

) § 69 zaÂkona cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

121. V § 128 odst. 3 se za slovo ¹komunikacõÂchª
vklaÂdajõÂ slova ¹ , za kteryÂ byla ulozÏena pokuta vysÏsÏõÂ
nezÏ 1 000 KcÏ nebo za kteryÂ lze ulozÏit body v bodoveÂm
hodnocenõÂ rÏidicÏuÊ,ª.
122. V § 129 odst. 1 se za slova ¹na rozhodovaÂnõÂ
podleª vklaÂdajõÂ slova ¹§ 43 odst. 5, § 83 odst. 5ª a slova
¹102 a 125ª se nahrazujõÂ slovy ¹102, 123f, 125 a 125aª.
123. V § 129 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) JestlizÏe se zÏadateli o vyÂjimku ze zaÂkazu jõÂzdy
podle § 43 odst. 5 nebo o vyÂjimku z podmõÂnky veÏku
pro osobu, kteraÂ je drzÏitelem licence motoristickeÂho
sportovce podle § 83 odst. 5, vyhovõÂ v plneÂm rozsahu,
mõÂsto rozhodnutõÂ se zÏadateli udeÏlõÂ vyÂjimka ze zaÂkazu
jõÂzdy nebo vyÂjimka z podmõÂnky veÏku pro osobu, kteraÂ
je drzÏitelem licence motoristickeÂho sportovce. Proti
udeÏlenõÂ vyÂjimky se nelze odvolat.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
124. V § 129 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo
o zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.ª.
125. V § 134 odstavec 2 znõÂ:
Ï idicÏskeÂ pruÊkazy vydaneÂ
¹(2) R
a) od 1. cÏervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou
jejich drzÏiteleÂ povinni vymeÏnit do 31. prosince
2007,
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich
drzÏiteleÂ povinni vymeÏnit do 31. prosince 2010,
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c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich
drzÏiteleÂ povinni vymeÏnit do 31. prosince 2013.ª.
126. § 137 znõÂ:
¹§ 137
(1) VlaÂda vydaÂ narÏõÂzenõÂ k provedenõÂ § 41 odst. 3.
(2) Ministerstvo vydaÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis
k provedenõÂ § 5 odst. 1 põÂsm. d), § 6 odst. 6, § 10
odst. 4, § 43 odst. 6, § 45 odst. 5, § 56 odst. 8, § 62
odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67
odst. 1, § 67 odst. 10, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78
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odst. 5, § 79 odst. 9, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106
odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 8,
§ 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 116 odst. 4
a 7, § 118b odst. 6, § 122b, § 123 odst. 6, § 124 odst. 3,
§ 125b odst. 8 a § 125c odst. 3.
(3) Ministerstvo zdravotnictvõÂ vydaÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis k provedenõÂ § 6 odst. 6, § 84 odst. 6,
§ 85 odst. 7, § 87 odst. 7 a § 88 odst. 7.
(4) Ministerstvo vnitra vydaÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis k provedenõÂ § 123 odst. 5.ª.
127. DoplnÏuje se prÏõÂloha, kteraÂ znõÂ:
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¹PrÏõÂloha k zaÂkonu cÏ. 361/2000 Sb.
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CÏl. II
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ
DopravneÏ psychologickeÂmu vysÏetrÏenõÂ a neurologickeÂmu a EEG vysÏetrÏenõÂ je drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ uvedenyÂ v § 87a odst. 1 zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., ve
zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, povinen podrobit se v termõÂnu pravidelneÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky podle § 87 odst. 2 nejpozdeÏji vsÏak do
31. prosince 2007.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o prÏestupcõÂch
CÏl. III
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/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 78/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 259/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 311/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.,
zaÂkona cÏ. 218/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2003 Sb., zaÂkona
cÏ. 362/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 47/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 436/
/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 559/2004
Sb., zaÂkona cÏ. 586/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 95/2005 Sb., se
meÏnõÂ takto:
1. § 22 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 3d, 3e, 3f a 3g znõÂ:
¹§ 22
PrÏestupky proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch

(1) PrÏestupku se dopustõÂ ten, kdo v provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch
ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ
a) rÏõÂdõÂ vozidlo, ktereÂ
zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., zaÂkona
1. je technicky nezpuÊsobileÂ k provozu na pozemcÏ. 359/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 67/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 290/
nõÂch komunikacõÂch3d), tak zaÂvazÏnyÂm zpuÊso/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 134/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 82/1995
bem, zÏe bezprostrÏedneÏ ohrozÏuje ostatnõÂ uÂcÏastSb., zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 279/1995 Sb.,
nõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 112/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 168/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 29/
2. nenõÂ registrovaÂno v registru silnicÏnõÂch vozidel,
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000
prÏicÏemzÏ teÂto registraci podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvSb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb.,
nõÂho prÏedpisu3e) podleÂhaÂ,
zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb., zaÂkona
3. uzÏõÂvaÂ jinou registracÏnõÂ znacÏku, nezÏ kteraÂ byla
cÏ. 39/2001 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho
vozidlu prÏideÏlena,
pod cÏ. 52/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 164/2001 Sb., zaÂkona
b) rÏõÂdõÂ vozidlo nebo jede na zvõÂrÏeti bezprostrÏedneÏ po
cÏ. 254/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 265/2001 Sb., zaÂkona
pozÏitõÂ alkoholickeÂho naÂpoje nebo po uzÏitõÂ jineÂ naÂcÏ. 273/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb., zaÂkona
vykoveÂ laÂtky nebo v takoveÂ dobeÏ po pozÏitõÂ alkocÏ. 312/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 6/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 62/
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holickeÂho naÂpoje nebo po uzÏitõÂ jineÂ naÂvykoveÂ
laÂtky, po kterou je jesÏteÏ pod jejich vlivem,
c) rÏõÂdõÂ vozidlo nebo jede na zvõÂrÏeti ve stavu vylucÏujõÂcõÂm zpuÊsobilost, kteryÂ si prÏivodil pozÏitõÂm alkoholickeÂho naÂpoje nebo uzÏitõÂm jineÂ naÂvykoveÂ laÂtky,
d) se odmõÂtne prÏi rÏõÂzenõÂ vozidla nebo jõÂzdeÏ na zvõÂrÏeti
podrobit na vyÂzvu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu3f)
1. dechoveÂ zkousÏce ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn
alkoholem, nebo k orientacÏnõÂ zkousÏce, nenõÂ-li
ovlivneÏn naÂvykovou laÂtkou,
2. leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn alkoholem v prÏõÂpadeÏ, zÏe dechovaÂ zkousÏka
byla pozitivnõÂ, acÏkoli to nenõÂ spojeno s nebezpecÏõÂm pro jeho zdravõÂ,
3. leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn naÂvykovou laÂtkou, acÏkoli to nenõÂ spojeno
s nebezpecÏõÂm pro jeho zdravõÂ,
e) rÏõÂdõÂ motoroveÂ vozidlo a
1. nenõÂ drzÏitelem prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
2. byl mu zadrzÏen rÏidicÏskyÂ pruÊkaz3f),
3. nenõÂ drzÏitelem platneÂho osveÏdcÏenõÂ profesnõÂ
zpuÊsobilosti rÏidicÏe3g),
4. nemaÂ platnyÂ posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f),
5. pozbyl jako rÏidicÏ, kteryÂ je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem, mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem, praÂvo k rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
f) prÏi rÏõÂzenõÂ vozidla
1. drzÏõÂ v ruce nebo jinyÂm zpuÊsobem telefonnõÂ prÏõÂstroj nebo jineÂ hovoroveÂ nebo zaÂznamoveÂ zarÏõÂzenõÂ,
2. prÏekrocÏõÂ nejvysÏsÏõÂ dovolenou rychlost stanovenou zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nebo dopravnõÂ znacÏkou v obci o 40 km.h-1 a võÂce nebo
mimo obec o 50 km.h-1 a võÂce,
3. prÏekrocÏõÂ nejvysÏsÏõÂ dovolenou rychlost stanovenou zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nebo dopravnõÂ znacÏkou v obci o 20 km.h-1 a võÂce nebo
mimo obec o 30 km.h-1 a võÂce,
4. prÏekrocÏõÂ nejvysÏsÏõÂ dovolenou rychlost stanovenou zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nebo dopravnõÂ znacÏkou v obci o meÂneÏ nezÏ 20 km.h-1
nebo mimo obec o meÂneÏ nezÏ 30 km.h-1,
5. nezastavõÂ vozidlo na signaÂl, kteryÂ mu prÏikazuje
zastavit vozidlo podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu3f) nebo na pokyn ¹StuÊjª danyÂ prÏi rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
osobou opraÂvneÏnou k rÏõÂzenõÂ tohoto provozu
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f),
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6. neumozÏnõÂ chodci na prÏechodu pro chodce nerusÏeneÂ a bezpecÏneÂ prÏejitõÂ vozovky nebo nezastavõÂ vozidlo prÏed prÏechodem pro chodce v prÏõÂpadech, kdy je povinen tak ucÏinit podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f), nebo ohrozõÂ chodce
prÏechaÂzejõÂcõÂho pozemnõÂ komunikaci, na kterou
odbocÏuje, nebo ohrozõÂ chodce prÏi odbocÏovaÂnõÂ
na mõÂsto lezÏõÂcõÂ mimo pozemnõÂ komunikaci, prÏi
vjõÂzÏdeÏnõÂ na pozemnõÂ komunikaci nebo prÏi
otaÂcÏenõÂ a couvaÂnõÂ,
7. prÏedjõÂzÏdõÂ vozidlo v prÏõÂpadech, ve kteryÂch je to
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f) zakaÂzaÂno,
8. nedaÂ prÏednost v jõÂzdeÏ v prÏõÂpadech, ve kteryÂch je
povinen daÂt prÏednost v jõÂzdeÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu3f),
9. vjõÂzÏdõÂ na zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd v prÏõÂpadech, kdy je
to podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f) zakaÂzaÂno,
10. v provozu na daÂlnici nebo na silnici pro motorovaÂ vozidla se otaÂcÏõÂ, jede v protismeÏru nebo
couvaÂ v mõÂsteÏ, kde to nenõÂ dovoleno podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f),
11. neopraÂvneÏneÏ zastavõÂ nebo stojõÂ s vozidlem na
parkovisÏti vyhrazeneÂm pro vozidlo oznacÏeneÂ
oznacÏenõÂm O 1 nebo neopraÂvneÏneÏ pouzÏije
oznacÏenõÂ vozidla O 1 prÏi staÂnõÂ nebo prÏi jõÂzdeÏ,
g) porusÏõÂ omezenõÂ jõÂzdy neÏkteryÂch vozidel podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f),
h) porusÏenõÂm zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f) zpuÊsobõÂ dopravnõÂ nehodu, prÏi ktereÂ dojde k usmrcenõÂ
nebo zraneÏnõÂ osoby,
i) porusÏenõÂm zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3f) zpuÊsobõÂ dopravnõÂ nehodu, prÏi ktereÂ je zpuÊsobena na
neÏktereÂm ze zuÂcÏastneÏnyÂch vozidel vcÏetneÏ prÏepravovanyÂch veÏcõÂ nebo na jinyÂch veÏcech hmotnaÂ
sÏkoda prÏevysÏujõÂcõÂ zrÏejmeÏ cÏaÂstku 50 000 KcÏ,
j) prÏi dopravnõÂ nehodeÏ, prÏi ktereÂ byla zpuÊsobena na
neÏktereÂm ze zuÂcÏastneÏnyÂch vozidel vcÏetneÏ prÏepravovanyÂch veÏcõÂ nebo na jinyÂch veÏcech pouze
hmotnaÂ sÏkoda nizÏsÏõÂ nezÏ 50 000 KcÏ, neprodleneÏ
nezastavõÂ vozidlo a neprokaÂzÏe totozÏnost navzaÂjem
vcÏetneÏ sdeÏlenõÂ uÂdajuÊ o vozidle nebo neohlaÂsõÂ dopravnõÂ nehodu policistovi nebo nedovoleneÏ opustõÂ
mõÂsto dopravnõÂ nehody nebo se neprodleneÏ nevraÂtõÂ na mõÂsto dopravnõÂ nehody po poskytnutõÂ
nebo prÏivolaÂnõÂ pomoci nebo po ohlaÂsÏenõÂ dopravnõÂ
nehody,
k) prÏi dopravnõÂ nehodeÏ podle põÂsmene i) se dopustõÂ
jednaÂnõÂ uvedeneÂho v põÂsmenu j),
l) jinyÂm jednaÂnõÂm, nezÏ ktereÂ je uvedeno pod põÂsmeny a) azÏ k), porusÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis3f).
(2) PrÏestupku se daÂle dopustõÂ ten, kdo jako provozovatel vozidla neznaÂ uÂdaje o totozÏnosti osoby,
ktereÂ sveÏrÏil nebo prÏikaÂzal vozidlo k rÏõÂzenõÂ.
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(3) PrÏestupku se dopustõÂ ucÏitel autosÏkoly, kteryÂ
a) pozÏil alkoholickyÂ naÂpoj nebo uzÏil naÂvykovou
laÂtku beÏhem provaÂdeÏnõÂ vyÂcviku ve vyÂcvikoveÂm
vozidle,
b) provaÂdeÏl vyÂcvik ve vyÂcvikoveÂm vozidle bezprostrÏedneÏ po pozÏitõÂ alkoholickeÂho naÂpoje nebo uzÏitõÂ
naÂvykoveÂ laÂtky, kdy by mohl byÂt jesÏteÏ pod jejich
vlivem,
c) provaÂdeÏl vyÂcvik ve vyÂcvikoveÂm vozidle, jestlizÏe je
jeho schopnost k vykonaÂnõÂ ucÏitele autosÏkoly snõÂzÏena v duÊsledku jeho zdravotnõÂho stavu,
d) se v dobeÏ provaÂdeÏnõÂ vyÂcviku odmõÂtl na vyÂzvu policisty podrobit zkousÏce ke zjisÏteÏnõÂ, nenõÂ-li ovlivneÏn alkoholem nebo jinou naÂvykovou laÂtkou,
e) se v dobeÏ provaÂdeÏnõÂ vyÂcviku odmõÂtl na vyÂzvu policisty v prÏõÂpadeÏ, zÏe dechovaÂ zkousÏka byla pozitivnõÂ, podrobit leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ,
nenõÂ-li ovlivneÏn alkoholem, acÏkoli toto vysÏetrÏenõÂ
nebylo spojeno s nebezpecÏõÂm pro jeho zdravõÂ,
f) se v dobeÏ provaÂdeÏnõÂ vyÂcviku odmõÂtl na vyÂzvu policisty podrobit leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ, nenõÂ-li
ovlivneÏn jinou naÂvykovou laÂtkou, acÏkoli toto vysÏetrÏenõÂ nebylo spojeno s nebezpecÏõÂm pro jeho
zdravõÂ.
(4) Pokuta od 25 000 KcÏ do 50 000 KcÏ a zaÂkaz
cÏinnosti od jednoho roku do dvou let se ulozÏõÂ za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. c), d), e) boduÊ 1 a 5.
(5) Pokuta od 10 000 KcÏ do 20 000 KcÏ a zaÂkaz
cÏinnosti od sÏesti meÏsõÂcuÊ do jednoho roku se ulozÏõÂ za
prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. b) a podle odstavce 3.
(6) Pokuta od 5 000 KcÏ do 10 000 KcÏ se ulozÏõÂ za
prÏestupek podle odstavce 2.
(7) Pokuta od 5 000 KcÏ do 10 000 KcÏ a zaÂkaz
cÏinnosti od sÏesti meÏsõÂcuÊ do jednoho roku se ulozÏõÂ za
prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. a), põÂsm. e) boduÊ 2
azÏ 4, põÂsm. f) boduÊ 2, 7, 10 a 11.
(8) Pokuta od 2 500 KcÏ do 5 000 KcÏ se ulozÏõÂ za
prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. f) boduÊ 3, 5, 6, 8 a 9,
põÂsm. g), i) a k); pokuta od 2 500 KcÏ do 5 000 KcÏ a zaÂkaz cÏinnosti od jednoho meÏsõÂce do sÏesti meÏsõÂcuÊ se ulozÏõÂ
tomu, kdo tento prÏestupek spaÂchal v obdobõÂ dvanaÂcti
po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ dvakraÂt a võÂcekraÂt.
(9) Pokuta od 1 500 KcÏ do 2 500 KcÏ se ulozÏõÂ za
prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. f) boduÊ 1 a 4
a põÂsm. l).
(10) V blokoveÂm rÏõÂzenõÂ
1. lze ulozÏit pokutu do 2 000 KcÏ za prÏestupek podle
odstavce 1 põÂsm. l),
2. se ulozÏõÂ pokuta 1 000 KcÏ za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. f) boduÊ 1 a 4,
3. se ulozÏõÂ pokuta 2 500 KcÏ za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. f) boduÊ 3, 5, 6, 8, 9 a põÂsm. g),
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4. se ulozÏõÂ pokuta 3 000 KcÏ za prÏestupek podle odstavce 2.
(11) PrÏestupek, za kteryÂ se podle tohoto zaÂkona
uklaÂdaÂ zaÂkaz cÏinnosti, nelze projednat v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ.
(12) Od ulozÏenõÂ sankce podle odstavcuÊ 4 azÏ 11,
s vyÂjimkou odstavce 10 bodu 1, nelze v rozhodnutõÂ
o prÏestupku upustit.
3d

) § 37 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu vozidel
na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/1999
Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb.

3e

) ZaÂkon cÏ. 56/2001 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

3f

) ZaÂkon cÏ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o silnicÏnõÂm
provozu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

3g

) ZaÂkon cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

2. V § 23 odst. 1 põÂsmeno s) znõÂ:
¹s) jako rÏidicÏ vozidla prÏi kontrole nenõÂ drzÏitelem dokladuÊ, prÏedlozÏil neplatnyÂ doklad nebo neprÏedlozÏil
doklady pozÏadovaneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, nevede stanovenyÂm zpuÊsobem zaÂznam o dobeÏ
rÏõÂzenõÂ, bezpecÏnostnõÂch prÏestaÂvkaÂch a dobeÏ odpocÏinku, zaÂznam o provozu vozidla nebo nedodrzÏuje
stanoveneÂ doby rÏõÂzenõÂ, bezpecÏnostnõÂch prÏestaÂvkaÂch a dobeÏ odpocÏinku, neprÏedlozÏil zaÂznam o dobeÏ
rÏõÂzenõÂ, bezpecÏnostnõÂch prÏestaÂvkaÂch a dobeÏ odpocÏinku nebo zaÂznam o provozu vozidla pozÏadovanyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,ª.
3. V § 23 odst. 2 se cÏaÂst veÏty za strÏednõÂkem nahrazuje slovy ¹zaÂkaz cÏinnosti od sÏesti meÏsõÂcuÊ do jednoho roku lze ulozÏit za prÏestupek podle odstavce 1
põÂsm. c), f), k) a s)ª.
4. V § 23 odst. 3 se text ¹s)ª zrusÏuje.
5. V § 23 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) PrÏestupek, za kteryÂ lze ulozÏit zaÂkaz cÏinnosti,
nelze projednat v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ.ª.
6. V § 30 odstavce 2 a 3 zneÏjõÂ:
¹(2) Za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ d)
lze ulozÏit pokutu do 3 000 KcÏ, za prÏestupek podle
odstavce 1 põÂsm. e) a f) pokutu do 5 000 KcÏ a zaÂkaz
cÏinnosti do 1 roku, za prÏestupek podle odstavce 1
põÂsm. g) azÏ i) pokutu od 25 000 KcÏ do 50 000 KcÏ a zaÂkaz cÏinnosti od 1 do 2 let a za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. j) pokutu do 15 000 KcÏ.
(3) Sankci za prÏestupek uvedenyÂ v odstavci 1
põÂsm. g) azÏ i) lze snõÂzÏit pod stanovenou hranici jen
tehdy, zÏe byl prokaÂzaÂn dechovou zkousÏkou nebo leÂ-
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karÏskyÂm vysÏetrÏenõÂm obsah alkoholu v krvi v mnozÏstvõÂ
pod 0,5 promile a soucÏasneÏ nebylo uzÏito zÏaÂdneÂ jineÂ
naÂvykoveÂ laÂtky.ª.
7. V § 60 odst. 2 se cÏaÂstka ¹1 000 KcÏª nahrazuje
cÏaÂstkou ¹5 000 KcÏª.
8. V § 86 põÂsm. d) bod 4 znõÂ:
¹4. nedovolenyÂm staÂnõÂm nebo zastavenõÂm vozidla
na pozemnõÂ komunikaci, vjezdem do mõÂst, kde
je to mõÂstnõÂ nebo prÏechodnou uÂpravou provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch zakaÂzaÂno,
porusÏenõÂm pravidel o prÏekrocÏenõÂ nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ rychlosti, porusÏenõÂm pravidel jõÂzdy na
zvõÂrÏatech, vedenõÂ a hnanõÂ zvõÂrÏat na pozemnõÂ
komunikaci, pohybem chodce na pozemnõÂ komunikaci odporujõÂcõÂm pravidluÊm provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch, nedovolenyÂm zpuÊsobem pouzÏitõÂ lyzÏõÂ, kolecÏkovyÂch bruslõÂ a podobnyÂch prostrÏedkuÊ na chodnõÂku a nedovolenyÂm vedenõÂm jõÂzdnõÂho kola nebo jõÂzdou na
neÏm v rozporu s pravidly provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.ª.

prokaÂzÏe, zÏe se na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky prÏipravuje na
vyÂkon povolaÂnõÂ po dobu nejmeÂneÏ sÏesti meÏsõÂcuÊª.
5. V § 13 se za odstavec 4 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 5,
kteryÂ znõÂ:
¹(5) SkutecÏnosti uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. f) doklaÂdaÂ zÏadatel vyÂpisem z rejstrÏõÂku trestuÊ, kteryÂ ke dni
podaÂnõÂ zÏaÂdosti o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ nesmõÂ byÂt starsÏõÂ
3 meÏsõÂcuÊ, vyÂpisem z registru rÏidicÏuÊ a cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm.ª.
DosavadnõÂ odstavec 5 se oznacÏuje jako odstavec 6.
6. Za § 39 se vklaÂdaÂ novyÂ § 39a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 39a

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A

ZÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ je povinen zaplatit
prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, u ktereÂho je zkusÏebnõÂ komisarÏ zameÏstnaÂn, za
zkousÏku z odborneÂ zpuÊsobilosti 700 KcÏ; v prÏõÂpadeÏ
opakovanyÂch zkousÏek zÏadatel zaplatõÂ za opakovanou
zkousÏku z prÏedpisuÊ o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch 100 KcÏ, za opakovanou zkousÏku ze znalosti
ovlaÂdaÂnõÂ a uÂdrzÏby vozidla 200 KcÏ a za opakovanou
zkousÏku z praktickeÂ jõÂzdy 400 KcÏ.

ZmeÏna zaÂkona o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel

7. Za § 45 se vklaÂdaÂ novyÂ § 45a, kteryÂ vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:

CÏl. IV

¹§ 45a
Pr
Ï
ezkous
Ï
enõ
Â
z
odborne
Â zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ
ZaÂkon cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalomotorovyÂch vozidel v bodoveÂm hodnocenõÂ
vaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel
a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 478/
Ï idicÏ, kteryÂ dosazÏenõÂm pocÏtu 12 boduÊ v bodo(1) R
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 175/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 320/2002 veÂm hodnocenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2a)
Sb., se meÏnõÂ takto:
pozbyl rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ a hodlaÂ pozÏaÂdat o vraÂcenõÂ
1. V § 1 se za põÂsmeno f) vklaÂdaÂ noveÂ põÂsmeno g), rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2a), je povinen se podrobit prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ
ktereÂ znõÂ:
¹g) prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ mo- zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
torovyÂch vozidel v bodoveÂm hodnocenõÂ,ª.
(2) Pro prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂDosavadnõÂ põÂsmeno g) se oznacÏuje jako põÂsmeno h).
zenõÂ motorovyÂch vozidel rÏidicÏe uvedeneÂho v odstavci 1
2. V § 13 odst. 1 se za põÂsmeno d) vklaÂdaÂ noveÂ platõÂ obdobneÏ § 45.ª.
põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
DosavadnõÂ § 45a se oznacÏuje jako § 45b.
¹e) maÂ trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo
prÏechodnyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteryÂ
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
trvaÂ alesponÏ 185 dnõÂ, pokud osoba neprokaÂzÏe, zÏe se
Ï
na uÂzemõÂ CeskeÂ republiky prÏipravuje na vyÂkon
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb.
povolaÂnõÂ po dobu nejmeÂneÏ 6 meÏsõÂcuÊ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno e) se oznacÏuje jako põÂsmeno f).
CÏl. V
3. V § 13 odst. 1 se na konci põÂsmene f) tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno g), ktereÂ znõÂ:
¹g) nenõÂ ve vyÂkonu sankce nebo trestu zaÂkazu cÏinnosti
spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.ª.
4. V § 13 odst. 3 põÂsm. b) se slovo ¹mõÂstoª nahrazuje slovy ¹adresu mõÂsta prÏechodneÂhoª a na konci
textu põÂsmene b) se doplnÏujõÂ slova ¹ , kteryÂ trvaÂ ke
dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti alesponÏ 185 dnõÂ, pokud zÏadatel ne-

ZaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 38/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 304/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 132/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 150/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 361/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 175/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 577/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 103/2004 Sb.,
zaÂkona cÏ. 186/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 1/2005 Sb. a zaÂkona
cÏ. 229/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
V § 2 se za odstavec 15 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 16,
kteryÂ znõÂ:

CÏaÂstka 142

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 411 / 2005

Strana 7519

¹(16) VerÏejnyÂm zaÂjmem v oblasti kombinovaneÂ
dopravy se rozumõÂ zaÂjem na podporÏe ekologicky sÏetrneÏjsÏõÂho druhu dopravy. Podporou kombinovaneÂ dopravy ve verÏejneÂm zaÂjmu se rozumõÂ sleva na dani podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu a dalsÏõÂ podpory poskytovaneÂ v souladu s praÂvem ES a s postupy v neÏm stanovenyÂmi.ª.
DosavadnõÂ odstavce 16 azÏ 21 se oznacÏujõÂ jako odstavce 17 azÏ 22.

tru nesmõÂ prÏesaÂhnout 12 po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch
meÏsõÂcuÊ. ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech dobu docÏasneÂho vyrÏazenõÂ
vozidla z registru na zÏaÂdost vlastnõÂka motoroveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla prodlouzÏõÂ. Doba dalsÏõÂho
prodlouzÏenõÂ nesmõÂ prÏesaÂhnout 6 meÏsõÂcuÊ od uplynutõÂ
prÏedesÏleÂ doby docÏasneÂho vyrÏazenõÂ.ª.

Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A

9. Za cÏaÂst sedmou se vklaÂdaÂ novaÂ cÏaÂst osmaÂ, kteraÂ
vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:

ZmeÏna zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb.

8. V § 36 se odstavec 3 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 4 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
a 4.

CÏl. VI

Â ST OSMA
Â
¹CÏ A
ZaÂkon cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu voÂ A SPORTOVNIÂ VOZIDLA
HISTORICKA
zidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona
cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu
zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
§ 79a
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti
Registr historickyÂch a sportovnõÂch vozidel
z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb., ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 175/2002 Sb.,
(1) Registr historickyÂch a sportovnõÂch vozidel vezaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 193/2003 Sb., zaÂkona dou obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v sõÂdle
cÏ. 103/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 186/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 237/ kraje, s vyÂjimkou StrÏedocÏeskeÂho kraje, kde vede registr
/2004 Sb., se meÏnõÂ takto:
historickyÂch a sportovnõÂch vozidel MeÏstskyÂ uÂrÏad v KolõÂneÏ a v Praze MagistraÂt hlavnõÂho meÏsta Prahy. MõÂstneÏ
1. V § 2 odstavec 4 znõÂ:
prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem pro registraci historickeÂho nebo
¹(4) HistorickyÂm vozidlem je vozidlo, ktereÂ je sportovnõÂho vozidla je obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou
zapsaÂno v registru historickyÂch a sportovnõÂch vozidel puÊsobnostõÂ v sõÂdle kraje, v jehozÏ spraÂvnõÂm obvodu maÂ
a ktereÂmu byl vydaÂn pruÊkaz historickeÂho vozidla.ª.
provozovatel historickeÂho nebo sportovnõÂho vozidla
2. V § 2 odst. 10 se slovo ¹ministerstvemª nahra- trvaleÂ bydlisÏteÏ, nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od byzuje slovy ¹Ministerstvem dopravy (daÂle jen ¹minister- dlisÏteÏ, nebo sõÂdlo, ve StrÏedocÏeskeÂm kraji je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem pro registraci historickeÂho nebo sporstvoª)ª.
tovnõÂho vozidla MeÏstskyÂ uÂrÏad v KolõÂneÏ a v Praze je
3. V § 2 se doplnÏuje odstavec 17, kteryÂ znõÂ:
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem MagistraÂt hlavnõÂho meÏsta
¹(17) SportovnõÂm vozidlem je vozidlo, ktereÂ je Prahy.
zapsaÂno v registru historickyÂch a sportovnõÂch vozidel
(2) PrÏi registraci historickeÂho vozidla mõÂstneÏ prÏõÂa ktereÂmu byl vydaÂn pruÊkaz sportovnõÂho vozidla.ª.
slusÏnyÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ prÏedlozÏenõÂ protokolu o platneÂm
testovaÂnõÂ vydaÂ pruÊkaz historickeÂho vozidla a osveÏdcÏenõÂ
4. V § 6 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) Pokud jde o zaregistrovaÂnõÂ silnicÏnõÂho moto- o registraci vozidla. HistorickeÂmu vozidlu prÏideÏlõÂ
roveÂho vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla docÏasneÏ vyrÏaze- zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ znacÏku pro historickaÂ vozidla
neÂho z registru silnicÏnõÂch vozidel, nemusõÂ zÏadatel do- a vydaÂ tabulku s registracÏnõÂ znacÏkou pro historickeÂ
vozidlo.
lozÏit doklady uvedeneÂ v odstavci 5 põÂsm. b) a e).ª.
5. V § 12 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) K zÏaÂdosti v prÏõÂpadech zmeÏny uÂdajuÊ u docÏasneÏ
vyrÏazeneÂho vozidla z registru silnicÏnõÂch vozidel prÏiklaÂdaÂ zÏadatel technickyÂ pruÊkaz silnicÏnõÂho motoroveÂho
vozidla a prÏõÂpojneÂho vozidla k vyznacÏenõÂ zaÂznamu
a daÂle cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe na vozidle nebyly provedeny zmeÏny.ª.
6. V § 13 odst. 2 ve veÏteÏ druheÂ se za slova ¹trvaleÂ
vyrÏazenõÂ vozidlaª vklaÂdajõÂ slovy ¹kategorie M1 nebo
N1ª.
7. V § 13 odst. 3 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdajõÂ veÏty,
ktereÂ zneÏjõÂ: ¹Doba docÏasneÂho vyrÏazenõÂ vozidla z regis-

(3) PrÏi registraci sportovnõÂho vozidla mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad vydaÂ technickyÂ pruÊkaz vozidla. SportovnõÂmu vozidlu prÏideÏlõÂ zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ znacÏku pro
sportovnõÂ vozidlo a vydaÂ tabulku se zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ
znacÏkou pro sportovnõÂ vozidlo. VydaÂnõÂ registracÏnõÂ
znacÏky pro sportovnõÂ vozidlo vyznacÏõÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ
uÂrÏad v technickeÂm pruÊkazu a v pruÊkazu sportovnõÂho
vozidla, kteryÂ vydaÂvaÂ praÂvnickaÂ osoba, ktereÂ bylo udeÏleno opraÂvneÏnõÂ MezinaÂrodnõÂ automobilovou federacõÂ
(FeÂdeÂration Internationale de l'Automobile) nebo
MezinaÂrodnõÂ motocyklovou federacõÂ (FeÂdeÂration Internationale de Motocyclisme).
(4) Pro registr historickyÂch a sportovnõÂch vozidel
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platõÂ § 4 odst. 4 põÂsm. a), c) azÏ o), § 4 odst. 5 põÂsm. a),
c) azÏ f) a § 6 odst. 3, 4 a 5 obdobneÏ.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob
a podmõÂnky registrace historickeÂho a sportovnõÂho vozidla a vzor pruÊkazu historickeÂho vozidla.
§ 79b
HistorickeÂ a sportovnõÂ vozidlo v provozu
(1) HistorickeÂ vozidlo lze provozovat na pozemnõÂch komunikacõÂch, pokud splnilo podmõÂnky testovaÂnõÂ, kteryÂm se nahrazuje technickaÂ prohlõÂdka vozidla.
(2) TestovaÂnõÂ historickeÂho vozidla provaÂdõÂ praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ maÂ udeÏleneÂ opraÂvneÏnõÂ MezinaÂrodnõÂ
federacõÂ historickyÂch vozidel (FeÂdeÂration Internationale des VeÂhicules Anciens) nebo MezinaÂrodnõÂ automobilovou federacõÂ. VyÂsledek testovaÂnõÂ vyznacÏõÂ praÂvnickaÂ osoba v pruÊkazu historickeÂho vozidla. VyÂsledek
testovaÂnõÂ platõÂ nejdeÂle do 31. kveÏtna kalendaÂrÏnõÂho roku
naÂsledujõÂcõÂho po kalendaÂrÏnõÂm roce, ve ktereÂm se testovaÂnõÂ historickeÂho vozidla provedlo.
(3) HistorickeÂ vozidlo nelze provozovat na pozemnõÂch komunikacõÂch za uÂcÏelem podnikaÂnõÂ a beÏzÏneÂho
dennõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ pro vlastnõÂ potrÏeby.
(4) SportovnõÂ vozidlo lze provozovat na pozemnõÂch komunikacõÂch, jen pokud byla schvaÂlena jeho
technickaÂ zpuÊsobilost a splnilo podmõÂnky testovaÂnõÂ
a prohlõÂdku ve stanici technickeÂ kontroly.
(5) TestovaÂnõÂ sportovnõÂho vozidla provaÂdõÂ praÂvnickaÂ osoba, ktereÂ bylo udeÏleno opraÂvneÏnõÂ MezinaÂrodnõÂ automobilovou federacõÂ nebo MezinaÂrodnõÂ motocyklovou federacõÂ. VyÂsledek testovaÂnõÂ vyznacÏõÂ praÂvnickaÂ osoba v technickeÂm pruÊkazu vozidla. VyÂsledek
testovaÂnõÂ platõÂ nejdeÂle do 30. dubna kalendaÂrÏnõÂho roku
naÂsledujõÂcõÂho po kalendaÂrÏnõÂm roce, ve ktereÂm se testovaÂnõÂ sportovnõÂho vozidla provedlo.

(7) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ podmõÂnky
provozu historickeÂho a sportovnõÂho vozidla, zpuÊsob
a podmõÂnky testovaÂnõÂ historickeÂho a sportovnõÂho vozidla a vzor zÏaÂdosti o provedenõÂ testovaÂnõÂ historickeÂho
a sportovnõÂho vozidla.ª.
DosavadnõÂ cÏaÂsti osmaÂ azÏ jedenaÂctaÂ se oznacÏujõÂ jako
cÏaÂsti devaÂtaÂ azÏ dvanaÂctaÂ.
10. V § 80 odst. 2 se põÂsmeno h) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena i) azÏ s) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena h)
azÏ r).
11. V § 80 se za odstavec 4 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
v sõÂdle kraje, MeÏstskyÂ uÂrÏad v KolõÂneÏ a MagistraÂt hlavnõÂho meÏsta Prahy
a) vede registr historickyÂch a sportovnõÂch vozidel,
b) prÏideÏluje historickyÂm vozidluÊm zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ znacÏku pro historickeÂ vozidlo a prÏideÏluje
tabulku se zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ znacÏkou pro historickeÂ vozidlo,
c) vydaÂvaÂ osveÏdcÏenõÂ o registraci a pruÊkaz historickeÂho vozidla,
d) vydaÂvaÂ technickyÂ pruÊkaz vozidla, prÏideÏluje sportovnõÂm vozidluÊm zvlaÂsÏtnõÂ registracÏnõÂ znacÏku pro
sportovnõÂ vozidlo a prÏideÏluje tabulku se zvlaÂsÏtnõÂ
registracÏnõÂ znacÏkou pro sportovnõÂ vozidlo,
e) registruje historickeÂ vozidlo na zaÂkladeÏ protokolu
o platneÂm testovaÂnõÂ historickeÂho vozidla,
f) schvaluje technickou zpuÊsobilost sportovnõÂho vozidla a registruje na zaÂkladeÏ protokolu o testovaÂnõÂ
sportovnõÂho vozidla,
g) vede uÂdaje o testovaÂnõÂ historickyÂch a sportovnõÂch
vozidel.ª.
DosavadnõÂ odstavec 5 se oznacÏuje jako odstavec 6.
12. V § 91 odst. 1 se slova ¹§ 36 odst. 2 a 3,ª nahrazujõÂ slovy ¹§ 36 odst. 2,ª a za slova ¹§ 79 odst. 5ª se
vklaÂdajõÂ slova ¹§ 79a odst. 5, § 79b odst. 7,ª.

(6) SportovnõÂ vozidlo lze provozovat na pozemnõÂch komunikacõÂch jen za teÏchto podmõÂnek:
a) ve sportovnõÂm pruÊkazu vozidla je vyznacÏen platnyÂ
vyÂsledek testovaÂnõÂ vozidla a osveÏdcÏenõÂ o technickeÂ
zpuÊsobilosti vozidla vyznacÏeneÂ v technickeÂm pruÊkazu,
b) vozidlo je provozovaÂno za uÂcÏelem sportovnõÂ souteÏzÏe organizovaneÂ praÂvnickou osobou, ktereÂ bylo
udeÏleno opraÂvneÏnõÂ MezinaÂrodnõÂ automobilovou
federacõÂ nebo MezinaÂrodnõÂ motocyklovou federacõÂ,
c) ministerstvo vyznacÏilo ve sportovnõÂm pruÊkazu na
zaÂkladeÏ platneÂho vyÂsledku testovaÂnõÂ vozidla povolenõÂ k provozu sportovnõÂho vozidla na pozemnõÂch komunikacõÂch.

Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb.
CÏl. VII
ZaÂkon cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 120/1962 Sb., zaÂkona cÏ. 53/1963 Sb., zaÂkona
cÏ. 56/1965 Sb., zaÂkona cÏ. 81/1966 Sb., zaÂkona cÏ. 148/
/1969 Sb., zaÂkona cÏ. 45/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 43/1980 Sb.,
zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 10/1989 Sb., zaÂkona cÏ. 159/1989 Sb., zaÂkona
cÏ. 47/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 175/
/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 457/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 545/1990
Sb., zaÂkona cÏ. 490/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 557/1991 Sb.,
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naÂlezu UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republiky ze dne 4. zaÂrÏõÂ 1992 vyhlaÂsÏeneÂho v cÏaÂstce 93/
/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 290/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 38/1994
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 91/
/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 152/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 19/1997
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 103/
/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 253/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 92/1998
Sb., zaÂkona cÏ. 112/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 148/1998 Sb.,
zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 96/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 191/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 210/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 223/
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 305/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 327/1999
Sb., zaÂkona cÏ. 328/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 101/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 105/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 405/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 139/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 144/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 256/2001 Sb.,
zaÂkona cÏ. 265/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 3/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 134/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 285/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 482/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 18/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 52/2004 Sb.,
zaÂkona cÏ. 91/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 537/2004 Sb., zaÂkona
cÏ. 587/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 692/2004 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. § 201 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 201
OhrozÏenõÂ pod vlivem naÂvykoveÂ laÂtky
(1) Kdo, byt' i z nedbalosti, vykonaÂvaÂ ve stavu
vylucÏujõÂcõÂm zpuÊsobilost, kteryÂ si prÏivodil vlivem naÂvykoveÂ laÂtky, zameÏstnaÂnõÂ nebo jinou cÏinnost, prÏi kteryÂch by mohl ohrozit zÏivot nebo zdravõÂ lidõÂ nebo zpuÊsobit znacÏnou sÏkodu na majetku, bude potrestaÂn odneÏtõÂm svobody azÏ na jeden rok nebo peneÏzÏityÂm trestem nebo zaÂkazem cÏinnosti.
(2) OdneÏtõÂm svobody na sÏest meÏsõÂcuÊ azÏ na trÏi leÂta
nebo zaÂkazem cÏinnosti bude pachatel potrestaÂn,
a) byl-li za cÏin uvedenyÂ v odstavci 1 v poslednõÂch
dvou letech odsouzen nebo z vyÂkonu trestu odneÏtõÂ
svobody ulozÏeneÂho za takovyÂ cÏin propusÏteÏn,
b) byl-li za obdobnyÂ cÏin spaÂchanyÂ pod vlivem naÂvykoveÂ laÂtky v poslednõÂch dvou letech postizÏen,
c) zpuÊsobõÂ-li takovyÂm cÏinem havaÂrii, dopravnõÂ nebo
jinou nehodu, jineÂmu ublõÂzÏenõÂ na zdravõÂ nebo veÏtsÏõÂ sÏkodu na cizõÂm majetku nebo jinyÂ zaÂvazÏnyÂ naÂsledek,
d) spaÂchaÂ-li takovyÂ cÏin prÏi vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ nebo
jineÂ cÏinnosti, prÏi kteryÂch je vliv naÂvykoveÂ laÂtky
zvlaÂsÏt' nebezpecÏnyÂ, zejmeÂna rÏõÂdõÂ-li hromadnyÂ dopravnõÂ prostrÏedek.ª.
2. Za § 180c se vklaÂdaÂ novyÂ § 180d, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 2a znõÂ:
¹§ 180d
Ï õÂzenõÂ motoroveÂho vozidla bez rÏidicÏskeÂho
R
opraÂvneÏnõÂ
Kdo rÏõÂdõÂ motoroveÂ vozidlo, acÏkoliv nenõÂ drzÏitelem
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prÏõÂslusÏneÂho rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona2a), bude potrestaÂn trestem odneÏtõÂ svobody azÏ na
jeden rok nebo peneÏzÏityÂm trestem nebo zaÂkazem cÏinnosti.
2a

) § 81 zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o silnicÏnõÂm provozu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

Â ST SEDMA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
CÏl. VIII
ZaÂkon cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 179/2005
Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 12 odst. 8 se slovo ¹ministerstvoª nahrazuje slovy ¹inspektoraÂt Inspekce v BrneÏª a na konci se
vklaÂdaÂ novaÂ veÏta ¹O odvolaÂnõÂ rozhoduje uÂstrÏednõÂ inspektoraÂt Inspekce.ª.
2. V § 26 odst. 5 se za slovo ¹straÂnkaÂchª vklaÂdaÂ
slovo ¹Inspekceª.
3. V § 26 odst. 10 se ve druheÂ veÏteÏ za slovo ¹Ministerstvoª vklaÂdajõÂ slova ¹a Inspekceª.
4. V § 31 se doplnÏuje odstavec 10, kteryÂ znõÂ:
¹(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis muÊzÏe stanovit
prÏedpoklady a zpuÊsob podpory marketingu a prodeje
produktuÊ, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a podrobnosti o poskytovaÂnõÂ informacõÂ verÏejnosti Fondem.ª.
5. V § 35 odst. 1 põÂsm. c) ve druheÂ veÏteÏ se slovo
¹Podporaª nahrazuje slovem ¹Podporuª a slova ¹se
prÏevedeª nahrazujõÂ slovy ¹ministerstvo prÏevedeª.
6. V § 42 odst. 2 se na konci doplnÏujõÂ slova ¹a § 31
odst. 10ª.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
Â SÏENIÂ UÂPLNEÂHO ZNEÏNIÂ
ZMOCNEÏNIÂ K VYHLA
Â KONA
ZA
CÏl. IX
PrÏedseda vlaÂdy se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ
vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ, jak vyplyÂvaÂ ze zaÂkonuÊ jej meÏnõÂcõÂch, a to ke dni
1. cÏervence 2006.

Strana 7522

CÏaÂstka 142

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 411 / 2005
Â S T D E VA
Â TA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
CÏl. X

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006 s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏaÂsti sedmeÂ, cÏl. VIII, kteryÂ
nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ.
ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
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