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Hlavní změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1. července

Celodenní a celoroční svícení 
Nová povinnost se týká všech motorových vozidel, 

včetně motocyklů a tramvají 

Novela zavedla povinnost celodenního a celoroční svícení. Dosud tato povinnost 
platila pouze v zimním období a končila dnem, kdy jsme se začali řídit tzv. letním časem. 
Nové ustanovení se týká všech motorových vozidel, včetně motocyklů a tramvají. 

Jízda pod vlivem alkoholu  
je i trestným činem 

Nulový limit alkoholu v krvi se vztahuje také na cyklisty  

Novelizace přináší vyšší sankce za jízdu pod vlivem alkoholu a ostatních omamných 
látek (drogy, léky). Řízení pod vlivem alkoholu se stává novým trestným činem, za 
který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. 
Vyšší trestní sazba – šest měsíců až tři roky nebo zákaz činnosti – hrozí recidivistům 
nebo například řidičům hromadných dopravních prostředků. 

Nulový limit alkoholu v krvi se vztahuje i na cyklisty. 
Strážníkům obecní policie je umožněno v případě podezření provést orientační 

dechovou zkoušku na ovlivnění alkoholem. Nově také může policista v určitých přípa-
dech zadržet řidičský průkaz nebo zabránit řidiči v další jízdě.

Novelizaci přináší povinnost cyklistů 
mladších 18 let použít za jízdy ochran-
nou přilbu schváleného typu a mít ji nasa-
zenou a řádně připevněnou na hlavě. 

Stále platí, že osoba starší 15 let smí 
vézt děti do sedmi let. Pro ně sice helma 
není předepsaná, ale rozumní rodiče bez 
ní dítě na kolo neposadí. 

Cyklisté jsou společně s chodci nejzra-
nitelnějšími účastníky silničního provozu. 
Statistika ukazuje, že nejohroženější částí 
těla každého cyklisty při pádu je hlava. 
Přibližně při polovině pádů s úrazem do-
jde k poranění hlavy. To je současně pří-
činou tří čtvrtin všech úmrtí cyklistů. 

Povinné přilby 
pro cyklisty 

Hlava je nejohroženější

Předjíždění  
cyklistů 

Vyhodit blinkr je nezbytné 
za všech okolností 

Řidič musí dát při předjíždění cyklis-
ty vždy znamení o změně směru jízdy, 
i když nevybočuje ze svého směru jízdy. 
Řidič může cyklistu předjíždět i v křižo-
vatce a její těsné blízkosti. 

Jízda v jízdních 
pruzích 

Pravidlo pravé ruky platí 
i na dálnicích 

I na silnicích se dvěma a více jízdními 
pruhy v jednom směru platí pravidlo 
pravé ruky. Přednost má tedy vozidlo 
přijíždějící z pomalejšího pruhu. Pravidlo 
tzv. zipu platí i nadále.

Výjimkou jsou připojovací pruhy 
(u nájezdů od benzínek, odpočívadel či ved-
lejších silnic na dálnice či rychlostní komuni-
kace). Ty jsou navíc nyní řidiči při najíždění 
do průběžného pruhu povinni použít – nemo-
hou tedy najet do průběžného pruhu přímo. 

Zákaz používání 
antiradarů 

Rušení radarů může přijít 
až na sto tisíc korun

Dosavadní zákon se podstatně nezmě-
nil. Minulý zakazoval používat antiradar 
účastníkovi provozu, současná novela tento 
zákaz rozšiřuje – prostě nikdo!

V ČR je zakázáno používat aktivní rušič-
ky radarů – za jejich použití může padnou 
trest až 100 tisíc korun. Přenosné pasivní 
radarové detektory upozorňující na radar ne-
jsou zakázané. Napevno zabudované radary 
však nemají homologaci, což znamená, že 
jejich nalezení může policista pokutovat. 

Telefonování  
za jízdy 

Jediná možnost – použití 
hands free sady 

Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet 
v ruce nebo jiným způsobem telefonní 
přístroj nebo jiné hovorové nebo zázna-
mové zařízení. Použití hands free sady 
novela povoluje. 

Jízda po kruhovém objezdu 
Při vjezdu na něj nesmějí řidiči „vyhodit blinkr“

Při vjíždění na kruhový objezd nedává řidič znamení o změně směru jízdy. Naopak 
je povinen dát znamení o změně směru jízdy při vyjíždění z kruhového objezdu a také 
tehdy, pokud na něm přejíždí z jednoho pruhu do druhého. 

Dětské autosedačky jsou nově povinné 
na všech typech komunikací. U nás do 
1. července platila povinnost umístit dítě 
(menší než 150 cm a lehčí než 36 kg) do 
sedačky jen na dálnicích a rychlostních 
silnicích. 

Novela umožňuje výjimky pro počet-
nější rodiny. Pokud se na zadní sedadlo 
nevejdou vedle sebe tři sedačky, je třetí 
dítě možné vézt také, ale pouze tehdy, je-
li připoutané bezpečnostním pásem. 

Dítě nemusí být v autosedačce při jízdě 
taxíkem v obci. I v něm však nesmí sedět 
vedle řidiče a musí být připoutáno bez-
pečnostním pásem. 

Další výjimka se až do 1. května 2008 
vztahuje na vozidla zabezpečující přepra-
vu dětí do mateřských nebo základních 
škol a na sportovní, společenské a kultur-
ní akce. Rychlost vozu v takových přípa-
dech však nesmí překročit 70 km/hod. 

Novela zákona umožňuje krátkodobě 
i další výjimku. Pokud počet přepravo-
vaných dětí starších tří let přesahuje počet 
sedadel vybavených bezpečnostními pásy 
nebo dětskými autosedačkami, může řidič 
vozidla přepravovat až do 1. května 2008 
na zadním sedadle i více dětí bez použití 
zádržného systému. Nesmí ale jet po dál-
nici nebo rychlostní komunikaci. 

Děti do váhy asi 13 kg, tedy do věku 18 
až 24 měsíců, se mají přepravovat v zádrž-
ném zařízení umístěném zády ke směru 
jízdy. Pokud jsou takto přepravovány na 
sedadle spolujezdce vybaveném airba-
gem, musí být bezpodmínečně vypnut. 
V opačném případě je třeba sedačku umís-
tit na zadní sedadlo. Aktivovaný airbag by 
totiž dítě mohl vážně poškodit! 

Na sedadle vedle řidiče nesmí být pře-
pravovány děti menší než 150 cm. 

Sedačku nebo alespoň sedátko v kombi-
naci s bezpečnostním pásem musí použí-
vat všechny osoby do 18 let, pokud jsou 
menší než 150 centimetrů. 

Ve vozidlech, která nejsou vybavena 
zádržným systémem, se nesmějí pře-
pravovat děti do tří let.

Dopravní nehody mají ve vyspělých 
státech na svědomí 40 procent všech úmr-
tí dětí do 14 let. Nezajištěné děti přitom 
umírají až sedmkrát častěji! 

Dětské autosedačky jsou povinné 
na všech komunikacích

Nezajištěné děti umírají až sedmkrát častěji

Novela umožňuje parkování nejen souběžně s chodníkem, ale i šikmo a kolmo, aniž 
by to muselo být vyznačeno příslušnou dopravní značkou. Při volbě takového parkování 
je však třeba mít na paměti, že se nemění pravidlo, podle nějž při stání musí zůstat as-
poň jeden volný jízdní pruh o šířce nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. 

Zákon nově dává řidiči právo zastavit ve druhé řadě. Je však při tom povinen dbát 
potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu.  

Na parkovišti vyhrazeném pro invalidy nemohou vozy bez označení O1 zastavit a stát 
v žádném případě. V případě porušení hrozí řidiči pokuta od 5 do 10 tisíc Kč a zákaz 
řízení na šest měsíců až jeden rok. 

Zcela zakázáno je parkovat na vegetaci kolem silnice, pokud to nedovoluje místní 
úprava. 

Na obousměrné komunikaci lze stát jen vpravo, na jednosměrné vlevo i vpravo. 

Zastavení a stání 
Při zastavení a stání na parkovišti pro invalidy  

hrozí až roční zákaz řízení

Jízda nákladních vozidel 
Konec souběžné jízdy dvou kamionů na dálnicích

Novela zakazuje předjíždění nákladním vozům nad 3,5 t a jízdním soupravám, 
jejichž celková délka přesahuje 7 metrů, pokud k předjetí nemají dostatečnou rychlost. 


