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Aby byl při dopravních zácpách na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla zajištěn 
plynulý průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (vozidel s modrými majáky), zákon 
nově stanovuje způsob vytváření tzv. průjezdného jízdního pruhu o šířce nejméně tři 
metry na dálnicích a rychlostních silnicích. Řidiči jsou povinni ještě před zastavením 
vozidla v zácpě vytvořit takový jízdní pruh, do kterého jiná vozidla než vozidla s právem 
přednostní jízdy nesmějí vjíždět. 

Pravidla bodového systému 
☛  Obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení 

informace o uložení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o uložení trestu.
☛  Řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však nemá 

povinnost v případě změny bodového konta řidiče informovat.
☛  Po roce bez bodového přestupku se stav konta sníží o 4 body, po dalším roce znovu 

o 4 body.
☛  Pokud řidič neporuší předpisy tři roky, bude mu stav konta vynulován. 
☛  Pokud byl řidič potrestán zákazem řízení (pozn. - nezaměňovat zákaz řízení a ode-

brání řidičského průkazu – po zákazu řízení na šest měsíců nebude třeba znovu 
skládat zkoušku jako v případě dosažení 12bodové hranice a zákazu řízení na 1 rok) 
a má na svém bodovém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až 
po ukončení zákazu řízení. 

☛  Pokud řidič dosáhne horní hranice povoleného počtu bodů (12), je mu odebrán 
řidičský průkaz. 

☛ O dosažení (překročení) hranice musí být řidič neprodleně informován. 
☛  Do pěti dnů od doručení oznámení ztrácí řidič možnost usednout za volant a musí 

odevzdat řidičský průkaz. 
☛  Podmínkou pro navrácení řidičáku je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel. 
☛ Pokud řidič zkoušku úspěšně složí, vyjede po roce opět s čistým štítem. 

Průjezdný jízdní pruh na dálnicích 
při dopravní zácpě

Řidiči jsou povinni jej vytvořit ještě před zastavením vozidla 

Sazebník za porušení předpisů o provozu na 
pozemních komunikacích 

Porušení předpisů o provozu  
na pozemních komunikacích  

 
(Přestupek/trestný čin podle ustanovení) 

Počet 
bodů

Pokuta 
ve správním řízení (Kč) 

 
(Trest v trestním řízení)

Zákaz činnosti Bloková 
pokuta (Kč)

řízení motorového vozidla bez držení příslušné 
skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění  

(§ 22/1 e) bod 1) 
(§ 180d trestního zákona) 

7
25 000–50 000  

 
Odnětí svobody do 1 roku  

nebo peněžitý trest 

1 rok–2 roky  
 

Zákaz činnosti  
1 rok - 10 let 

--------

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, 
který si řidič přivodil užitím alkoholu 

nebo jiné návykové látky  
(§22/1c))  

(§ 201 trestního zákona)

7 
25 000–50 000  

 
Odnětí svobody až do tří let 

1 - 2 roky --------- 

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové 
zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem  

(§ 22/1d) bod 1) 
7 25 000–50 000 1 - 2 roky --------- 

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu 
lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li 

ovlivněn alkoholem v případě, že dechová 
zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno 

s nebezpečím pro jeho zdraví  
(§22/1d) bod2) 

7 25 000–50 000 1 rok–2 roky --------- 

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu 
odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, 
není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to 
nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví  

(§22/1d) bod 3) 

7 25 000–50 000 1 rok–2 roky --------- 

způsobení dopravní nehody porušením 
povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení 

nebo těžké újmě na zdraví  
(§ 224 trestního zákona)

7 Odnětí svobody až na 10 let 1 rok–10 let --------- 

při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení 
nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě 

převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných 
vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na 
jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené 

nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní 
nehody policistovi nebo nedovolené opuštění 

místa dopravní nehody nebo neprodlené 
nevrácení se na místo dopravní nehody po 
poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po 

ohlášení dopravní nehody  
(§ 22/1k)) 

7 2 500–5 000 
1 měsíc–6 měsíců 

(spáchá-li 2x 
a vícekrát v průběhu 

1 roku) 
--------- 

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu 
nebo v takové době po požití alkoholu, po 
kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li 

zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 
0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po 

užití jiné návykové látky nebo v takové době po 
užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě 

pod jejím vlivem  
(§ 22/1b)) 

6 10 000–20 000 6 měsíců–1 rok --------- 

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to 
zákonem zakázáno  

(§ 22/1f) bod7) 
6 5 000–10 000 6 měsíců–1 rok --------- 

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová 
vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo 

couvání v místě, kde to není dovoleno  
(§ 22/1f) bod10) 

6 5 000–10 000 6 měsíců–1 rok --------- 

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve 
kterých je to zakázáno  

(§ 22/1f) bod9) 
6 2 500–5 000 

1 měsíc–6 měsíců  
(spáchá-li 2x 

a vícekrát v průběhu 
1 roku) 

2 500 

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl 
zadržen řidičský průkaz  

(§ 22/1e) bod2) 
6 5 000–10 000 6 měsíců–1 rok -------- 

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komunikacích podle 
zvláštního právního předpisu tak závažným 

způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní 
účastníky provozu na pozemních komunikacích  

(§ 22/1a) bod1) 

5 5 000–10 000 6 měsíců–1 rok -------- 

řízení motorového vozidla bez držení platného 
osvědčení profesní způsobilosti řidiče  

(§ 22/1e) bod3) 
5 5 000–10 000 6 měsíců–1 rok -------- 

řízení motorového vozidla bez držení platného 
posudku o zdravotní způsobilosti  

(§ 22/1e) bod4) 
5 5 000–10 000 6 měsíců–1 rok -------- 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti 
stanovené zákonem nebo dopravní značkou 

o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více 
mimo obec  

(§ 22/1f) bod2) 

5 5 000–10 000 6 měsíců–1 rok --------- 

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje 
řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla 

na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na 
pozemních komunikacích osobou oprávněnou 

k řízení tohoto provozu  
(§ 22/1f) bod5) 

5 2 500–5 000 
1 měsíc–6 měsíců 

(spáchá-li 2x 
a vícekrát v průběhu 

1 roku) 
2 500 

při řízení vozidla neumožnění chodci na 
přechodu pro chodce nerušené a bezpečné 

přejití vozovky  
(§ 22/1f bod 6) 

4 2 500–5 000 
1 měsíc–6 měsíců 

(spáchá-li 2x 
a vícekrát v průběhu 

1 roku) 
2 500 

při řízení vozidla ohrožení chodce 
přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou 

řidič odbočuje  
(§ 22/1f bod 6) 

4 2 500–5 000 
1 měsíc–6 měsíců 

(spáchá-li 2x 
a vícekrát v průběhu 

1 roku) 
2 500 

ohrožení chodce při odbočování s vozidlem 
na místo ležící mimo pozemní komunikaci, 

při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při 
otáčení a couvání  
(§ 22/1f ) bod 6) 

4 2 500–5 000 
1 měsíc–6 měsíců 

(spáchá-li 2x 
a vícekrát v průběhu 

1 roku) 
2500 

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých 
je řidič povinen dát přednost v jízdě  

(§ 22/1f) bod8) 
4 2 500–5 000 

1 měsíc–6 měsíců 
(spáchá-li 2x 

a vícekrát v průběhu 
1 roku) 

2500 

překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo 
nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky 
v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.  

(§ 23/1s) 
4 do 10 000 6 měsíců - 1 rok ---------- 

řízení vozidla, které není registrováno v registru 
silničních vozidel, přičemž této registraci podle 

zvláštního právního předpisu2) podléhá  
(§22/1a)bod2) 

4 5 000 - 10 000 6 měsíců – 1 rok ---------- 

řízení vozidla, které užívá jinou registrační 
značku, než která byla vozidlu přidělena  

(§ 22/1a) bod3) 
4 5 000–10 000 6 měsíců–1 rok ---------- 

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

Nové pravomoci policistů 
Policisté budou smět na místě zadržet řidičský  

průkaz a vybírat kauce 

Policisté mohou zamezit, aby řidič pokračoval v jízdě, a to odtažením vozu nebo 
nasazením tzv. botičky, a to na náklady řidiče nebo provozovatele vozu. Musí k tomu mít 
odpovídající důvod (např. řízení pod vlivem alkoholu, drog či léků, odmítnutí dechové 
zkoušky a následného lékařského vyšetření, podezření na předchozí zavinění nehody, 
zadržení řidiče podezřelého, že ujel z místa nehody, řízení vozu bez řidičského oprávně-
ní,  podezření na odcizení vozu a další). 

Policisté budou smět na místě zadržet řidičský průkaz. Tuto skutečnost budou 
povinni bez zbytečného odkladu nahlásit do registru řidičů. Obce zase mají povinnost 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení zahájit řízení, na jehož základě lze řidičák buď 
odebrat nebo zase vrátit. 

Policisté budou moci na místě vybírat od pachatelů přestupků kauci, pokud budou 
mít důvodné podezření, že se budou vyhýbat přestupkovému řízení. Novelizace zákona 
umožňuje vybírání kauce od 5 do 50 tisíc – nejvyšší hranicí je přitom sazba hrozící 
peněžní sankce za spáchaný přestupek. Pokud je řidič v dalším řízení shledán nevin-
ným, je mu sankce v plné výši vrácena. Pokud je shledán vinným, kauce se započte na 
zaplacení pokuty. Kauce propadne, pokud řízení o přestupku nelze ukončit prokazatelně 
proto, že je podezřelý z přestupku nedosažitelný nebo nečinný. 

Nové pravomoci obecní policie 
(Tímto tématem jsme se podrobně zabývali v předchozím vydání Radničních listů na 

straně 5). 


