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Bc. Jan Nagy, 
ředitel Městské policie Prostějov 

Strážníci městských a obecních policií 
budou od začátku prázdnin disponovat vět-
šími pravomocemi. Od 1. července 2006 
totiž nabývá účinnosti zákon č. 411/2005 
Sb., kterým se mění zákon o provozu na 
pozemních komunikacích, přestupkový 
zákon a některé další zákony. Změna pra-
videl se dotkne i strážníků, kteří mají ze 
zákona o obecní policii přispívat k bez-
pečnosti a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích.

Dechovou zkoušku řidičů 
budou moci provést i strážníci  

Zcela novým oprávněním strážníků bude 
oprávnění zastavovat vozidla, jejichž řidi-
či budou podezřelí  ze spáchání přestup-
ku proti bezpečnosti silničního provozu, 
například při nedání přednosti v jízdě. Jen 
pro srovnání – v současné době jsou stráž-
níci oprávněni zastavit pouze ta vozidla, 
jejichž řidiči poruší místní a přechodnou 
úpravu provozu na komunikacích, zákaz 
stání nebo zastavení a zákaz vjezdu. 

Od 1. července však budou moci zasta-
vit i vozidlo, jehož řidič spáchá tak závaž-
ný přestupek v dopravě, který strážníci 
nebudou moci projednat na místě v bloko-
vém řízení a který bude muset projednat 
správní orgán. Mimo jiné tedy budou moci 
zastavit vozidlo při podezření, že jeho řidič 
je pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky nebo užívá vozidlo, které nesplňuje 
podmínky technické způsobilosti, dále při 
podezření, že vozidlo je odcizené atd. 

Řidičské a technické průkazy 
i průkazy zvláštních výhod 

budou řidiči povinni předložit 
i strážníkům  

Řidiči budou navíc povinni předložit 
strážníkům řidičský průkaz a osvědčení 
o registraci vozidla (technický průkaz). 
Pokud řidič využije výhody pro vozidla 
označená O1 (vozidla přepravující zdra-
votně a tělesně postižené osoby), bude 
on nebo jím přepravovaná osoba povinen 
předložit strážníkům průkaz zvláštních 
výhod.

Pokuty za překročení rychlosti 
budou ukládat i strážníci

Dalším novým oprávněním strážníků 
bude řešení přestupků v blokovém řízení, 
pokud byly spáchány porušením pravidel 
o nejvyšší povolené rychlosti. Do součas-
né doby městská policie měřila rychlost 
společně s Policií České republiky, neboť 
nebyla oprávněna zastavovat vozidla ani 
ukládat pokuty.  

Od 1. července se však situace výraz-
ně změní. Pokud řidič překročí rychlost 
v obci o méně než 20 km/hod. a mimo 
obec o méně než 30 km/hod., musí mu 
strážník  uložit blokovou pokutu ve výši 
1 000 Kč. Přestupek  nelze řešit domlu-
vou nebo naopak vyšší  pokutou. V přípa-
dě, že řidič překročí rychlost v obci o více 
než 20 km/hod. a mimo obec o více jak  
30 km/hod., musí mu strážník uložit 
pokutu ve výši 2 500 Kč. 

Pokud však řidiči v posledních dvanác-
ti po sobě jdoucích kalendářních měsí-
cích byla pokuta za stejné jednání již jed-
nou uložena, nelze přestupek projednat 
uložením blokové pokuty na místě a věc 
se oznámí správnímu orgánu. Ten za ten-
to přestupek uloží pokutu od 2 500 do  
5 000 Kč a v případě, že jej řidič spáchal 
dvakrát a vícekrát, i zákaz činnosti spočí-
vající v zákazu řídit motorová vozidla. 

Městská policie Prostějov bude rych-
lost vozidel na území města měřit mobil-
ním radarem, který má k dispozici od lis-
topadu loňského roku.

Nejen při dopravních  
nehodách budou strážníci 
povinni přivolat policisty 

Strážníci budou mít od 1. červen-
ce nejen nová oprávnění, ale i nové 
povinnosti. K těm bude patřit například 
povinnost přivolat v určených vážných 
případech porušení pravidel provozu na 
komunikacích Policii ČR. Řidiči pak 
budou povinni setrvat na místě až do 
příchodu policistů. Jedná se například  
o případy, kdy řidič zaviní dopravní 
nehodu, bude řídit motorové vozidlo bez 
řidičského oprávnění, po požití alkoholu 
či jiné návykové látky  apod. (§ 118a).  
V případě řízení vozidla pod vlivem 
návykové látky nebo bez řidičského 

oprávnění se totiž řidič může dopustit 
trestného činu.

Pokud neuposlechne výzvu strážníka 
k setrvání na místě do příjezdu policie, 
může strážník použít donucovací prostře-
dek, například tzv. botičku, k zabránění 
odjezdu vozidla. V takovém případě se 
řidič dopustí i přestupku neuposlechnutí 
výzvy veřejného činitele.  

Pokud zastavíte na parkovišti 
pro tělesně nebo zdravotně 
postižené, přijdete o řidičák 

Další novou povinností strážníků je 
povinnost předávat data do bodového 
systému. Přestupky, které městská poli-
cie vyřeší v blokovém řízení uložením 
pokuty vyšší než 1 000 Kč, a za které lze 
uložit body v bodovém hodnocení řidičů, 
je povinna do tří pracovních dnů zaslat 
příslušnému odboru dopravy do registru 
řidičů. 

V blokovém řízení nebude možné řešit 
řidiče, který neoprávněně stojí nebo zasta-
ví na parkovišti vyhrazeném pro vozidla 
O1. V takových případech bude vozidlo 
moci být odtaženo a správní orgán bude 
muset uložit pokutu od 5 000 do 10 000 
Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu 
řízení motorového vozidla na půl roku až 
rok. 

Zákon přesně stanoví, na kolik 
vás určitý přestupek přijde

Změna přestupkového zákona stanoví 
mnoha případech konkrétní výši sankcí 
za přestupky, při kterých nebude mož-
né uložit nižší pokuty. Současně stanoví 
určitým způsobem výši sankcí při blo-
kovém řízení. Například  za porušení 
zákazu stání nebo zastavení vyplývají-
cí z místní úpravy či při neoprávněném 
vjezdu do pěší nebo obytné zóny budou 
moci strážníci uložit blokovou pokutu až 
do výše 2 000 Kč. 

Sankce uvedené v přestupkovém záko-
ně by však v prvé řadě měly přispět ke 
zvýšení dopravní kázně, plynulosti a bez-
pečnosti na komunikacích, a tím pádem 
ke snížení nehodovosti a omezení počtu 
zraněných a mrtvých účastníků silničního 
provozu. 

Nový zákon rozšiřuje pravomoci i povinnosti strážníků 
a značně zpřísňuje postihy za přestupky 

Pokud od 1. července zastavíte na parkovišti vyhrazeném pro zdravotně 
nebo tělesně postižené osoby, bude vás to stát odtažení vozidla, zaplacení 
tisícikorunové pokuty za odtah, zaplacení pokuty ve výši 5 až 10 tisíc korun 
ve správním řízení a zákaz řízení auta na půl roku až rok.  Foto: Y. Kadlecová

Za porušení zákazu stání nebo zastavení vyplývající z místní úpravy či při 
neoprávněném vjezdu do pěší nebo obytné zóny budou moci strážníci od  
1. července uložit řidičům blokovou pokutu až do výše  2 000 Kč.  Foto: Y. Kadlecová 

Mobilní radar mají prostějovští strážníci k dispozici již od listopadu loň-
ského roku. Stará pravidla jim však neumožňovala měřit rychlost vozidel 
samostatně, neboť nemohli zastavovat auta ani ukládat blokové pokuty. Od 
1. července budou za překročení rychlosti ukládat na místě  pokuty ve výši 
1 000 a 2 500 Kč.  Foto: Y. Kadlecová

Ve zvlášť závažných případech (např. řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návy-
kové látky, řízení bez řidičského oprávnění, zavinění dopravní nehody) budou 
strážníci povinni přivolat policisty. Pokud řidič neuposlechne výzvy k setrvání 
na místě do příjezdu policie, budou strážníci moci zabránit jeho odjezdu pomo-
cí donucovacího prostředku, například takzvané botičky.  Foto: Y. Kadlecová 

Cyklisté by měli z chodníků zcela 
vymizet. Jízda po chodníku je totiž 
od 1. července přijde v blokovém 
řízení až na dva tisíce korun. 

 Foto: Y. Kadlecová 

Od 1. července 2006 nabývají účinnosti 
další ustanovení tzv. tabákového zákona. 
Jedná se o ustanovení § 11, kterým se zaka-
zuje prodej a dovoz hraček napodobujících 
tvar a vzhled alkoholických nápojů, a usta-
novení § 5, kterým se zakazuje prodej výrob-
ků napodobujících tvar a vzhled tabákových 
výrobků ve formě potravinářských výrobků 
a hraček. Přestupce se může dopustit pře-
stupku na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1) 
písm. m) zákona o přestupcích a hrozí mu 
pokuta ve výši 1 000 Kč. 

Stejně tak nabývá k tomuto datu účinnosti 
ustanovení § 12 odst. 2) tabákového zákona, 
kterým je zakázáno prodávat nebo podávat 

alkoholické nápoje pomocí prodejních auto-
matů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám 
mladším 18 let, nebo umístěným v prosto-
rách, do nichž mají vstup tyto osoby. 

Dále je podle ustanovení § 4 zakázán 
prodej tabákových výrobků a tabákových 
potřeb pomocí prodejních automatů, u nichž 
nelze vyloučit prodej osobám mladším  
18 let. Provozovatelům automatů lze za správ-
ní delikt uložit sankci podle tabákového záko-
na až do výše 50 000 Kč.    Bc. Jan Nagy

Tyto žvýkačky ve tvaru cigaret by 
měly z prodejních regálů po 1. čer-
venci zcela vymizet.  Foto: Y. Kadlecová 

Za prodej cigaret a alkoholu mladistvým prostřednictvím  
prodejního automatu hrozí až padesátitisícová pokuta


