NÁVRH NA ZMĚNY V ZÁKONĚ Č. 361/2000 Sb.
(ZMĚNY V BODOVÉM SYSTÉMU VE VARIANTĚ 1)

§5
Povinnosti řidiče
(2) Řidič nesmí
…
h) řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen
„registrační značka“) podle zvláštního právního předpisu38b) nebo je umístěna tabulka
registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,
i) řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena
anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.

…
§ 36

(1) Řidiči je na dálnici zakázáno
a) zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání
podle § 26 odst. 3 musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové
vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o
motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem,2) musí řidič
umístit trojúhelník podle § 26 odst. 3,
b) otáčení, couvání, a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen a
vjíždění do protisměru.

……..
§ 118a
Zabránění v jízdě
(1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení
vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
(dále jen "technický prostředek") nebo odtažením vozidla, jestliže řidič
a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k
usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby,

b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou
byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),
c) je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během
jízdy,
d) c) je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického
nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje
nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
e) d) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) odmítl podrobit vyšetření podle
zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
f) e) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl podrobit vyšetření podle
zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
g) f) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro
příslušnou skupinu vozidel,
h) g) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním
orgánem30) uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a
nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.
(2) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického
prostředku nebo odtažením vozidla, jestliže
a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,
b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak
závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích z důvodu nebezpečné závady,
c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší
povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší
povolenou hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního
právního předpisu1), překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem,
d) je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s § 47a.
(3) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích zabránit v jízdě vozidlu autoškoly použitím technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla, jestliže učitel autoškoly
a) požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy nebo
bezprostředně před jízdou anebo v takové době před zahájením jízdy, že by v době jízdy ještě
mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. a) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního
právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
c) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. b) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního
právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou.

(4) Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavcích 1 a 2
přivolat policii a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie.
(5) Policista zajistí zabránění v jízdě vozidla na náklady řidiče nebo provozovatele
vozidla.
(6) Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě
vozidla. Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem
pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič. Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. d),
policie uvolní vozidlo teprve v okamžiku, kdy odpadne nebezpečí jeho dalšího užití v rozporu
s § 47a, nejpozději však po uplynutí 48 hodin od zabránění v jízdě.
(7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nelze použít, pokud by vozidlo tvořilo
překážku provozu na pozemních komunikacích.
(8) Při nesprávném postupu policisty může poškozený postupovat podle zákona č.
82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád).

Zadržení řidičského průkazu

§ 118b
(1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet
řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu
zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit
motorové vozidlo.
(3) Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o
důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o
zadržení řidičského průkazu.
(4) Policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo;
oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu,
nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. U řidiče, který nemá
na území České republiky bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, zašle policie zadržený
řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa
spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz
vydal.
(5) Je-li zadržen řidičský průkaz příslušníku zpravodajské služby, policie písemně
oznámí zadržení řidičského průkazu příslušnému orgánu; oznámení odešle spolu se

zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den
ode dne zadržení řidičského průkazu.
(6) Vzor a náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 118b
(1) Policista je oprávněn zadržet řidičský průkaz, je-li řidič podezřelý, že
a) že řídil vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné
návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné
návykové látky, po kterou byl ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) řídil vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického
nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
c) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítl podrobit vyšetření, zda při
řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
d) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou
skupinu vozidel,
e) není profesně způsobilý k řízení vozidla, které řídil, podle zvláštního právního
předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu
nebo Švýcarské konfederace,
f) se nepodrobil pravidelné lékařské prohlídce,
g) způsobil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné
osoby.
Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení
řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností.
(2) Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit
motorové vozidlo.
(3) Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o
důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné
potvrzení o zadržení řidičského průkazu.
(4) Policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo;
oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu,
nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. U řidiče, který
nemá na území České republiky bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, zašle
policie zadržený řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému podle místa spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému
orgánu státu, který řidičský průkaz vydal.

(5) Je-li zadržen řidičský průkaz příslušníku zpravodajské služby, policie
písemně oznámí zadržení řidičského průkazu příslušnému orgánu; oznámení odešle
spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující
pracovní den ode dne zadržení řidičského průkazu.
(6) Řidičský průkaz lze zadržet, i pokud jej jeho držitel nemá u sebe. V takovém
případě se řidičský průkaz považuje za zadržený i bez odebrání jeho držiteli.
Skutečnost, že řidičský průkaz nebyl odebrán, zaznamená policista v potvrzení a
oznámení podle odstavců 3 až 5. Řidičský průkaz se k oznámení nepřikládá a jeho
držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne zadržení odevzdat obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle odstavce 4.
(7) Vzor a náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 118c

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne
bezodkladně po doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení,
na základě něhož lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného
rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu,
zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s
rozšířenou působností o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele
řidičského oprávnění a postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz bez
zbytečného odkladu jeho držiteli, jestliže
a) nebylo do 30 dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zahájeno řízení podle odstavce 1,
a) b) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1, rozhodne podle odstavce
1, že se řidičský průkaz nezadrží,
b) c) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl
uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.,
d) ode dne zadržení řidičského průkazu uplynula polovina doby, na kterou lze uložit
trest nebo sankci zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel za
skutek, pro který byl řidičský průkaz zadržen, a nebylo pravomocně skončeno řízení o
tomto skutku.
(3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce nebo
trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud byla tato
sankce nebo tento trest řidiči uložen za skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz.
BODOVÉ HODNOCENÍ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZÁKONEM

§ 123a
Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků,
jednání, které má znaky přestupku podle jiného právního předpisu30), nebo trestných činů,
spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních
komunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinností
nedopouští. Přehled jednání spočívajícího v porušení vybraných povinností stanovených
předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání je stanoven v
příloze k tomuto zákonu.

Započítávání bodů
§ 123b
(1) Řidiči motorového vozidla, kterému byla příslušným orgánem uložena sankce za
přestupek, sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise,
nebo mu byl uložen kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku anebo mu byl soudem
uložen trest za trestný čin nebo jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo u něhož
bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a přestupek, jednání
vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, jednání mající znaky přestupku
anebo trestný čin, za který mu byl uložen trest nebo pro nějž bylo trestní řízení vedeno,
spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení, se zaznamená v registru řidičů
stanovený počet bodů.

(2) Byla-li sankce za přestupek uložena v řízení o přestupku, ve kterém v prvním
stupni řízení rozhodoval obecní úřad obce s rozšířenou působností, záznam v registru
řidičů provede ke dni, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, nejpozději do 5 pracovních
dnů od tohoto dne,
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, který uložil sankci za přestupek, nabylo-li
rozhodnutí právní moci v prvním stupni řízení, nebo
b) orgán, který projednal věc ve druhém stupni řízení, nabylo-li rozhodnutí právní moci
ve druhém stupni řízení.
(3) Neprovádí-li se záznam v registru řidičů podle odstavce 2, provede jej obecní
úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vedení registru řidičů ke dni uložení
pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o
uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise,
rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku anebo
rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný čin, nebo ke dni nabytí právní moci
rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném
zastavení trestního stíhání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo
doručeno
a) oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení,

b) rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním
právním předpise anebo rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky
přestupku, nebo
c) rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin,
d) rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném
zastavení trestního stíhání.
(3) (4) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 nebo 3 doručí příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů doručí
a) policie nebo obecní policie, jde-li o oznámení uvedené v odstavci 2 3 písm. a), a to do 3
pracovních dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení,
b) orgán, který uložil sankci za přestupek, sankci za jednání vojáka označené za přestupek ve
zvláštním právním předpise anebo trest za kázeňský přestupek v prvním stupni řízení, jde-li o
rozhodnutí uvedená v odstavci 2 nebo v odstavci 3 písm. b), a to do
1. 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci
v prvním stupni řízení, nebo
2. 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou právní moci od
orgánu, který věc projednal ve druhém stupni řízení,
c) soud nebo státní zástupce, který rozhodl v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí
uvedená v odstavci 2 3 písm. c) a d), a to do
1. 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci
v prvním stupni řízení, nebo
2. 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou právní moci od
orgánu, který věc projednal ve druhém stupni řízení.
(4) (5)5Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 3se považují za doručená
dnem, kdy je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží. Není-li rozhodnutí
opatřeno doložkou právní moci, považuje se za nedoručené. Místo rozhodnutí lze doručit
oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí, které má být doručeno. Neobsahuje-li oznámení
podle věty třetí údaje potřebné k provedení záznamu do registru řidičů, obecní úřad obce s
rozšířenou působností požádá o doručení rozhodnutí.
(5) (6) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost řidiče výpis
z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení.
(6) (7) Kontaktní místo veřejné správy vydá na žádost řidiče ověřený výstup z registru
řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zvláštního právního předpisu35g).
(8) Dosáhl-li řidič celkového počtu 6 bodů, obecní úřad obce s rozšířenou
působností příslušný k vedení registru řidičů mu tuto skutečnost neprodleně písemně
nebo elektronickou cestou oznámí.
(7) (9) Jde-li o řidiče, který je příslušníkem zpravodajské služby, odstavce 1 až 4 5 se
nepoužijí.

§ 123c
(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený
počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů.
(2) Dopustil-li se řidič více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním
zařazeným do bodového hodnocení a projednaných ve společném řízení, zaznamená příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich.
(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů,
kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou
oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního
řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič
pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto
oznámení doručeno.
(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů,
kterým řidič, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu
vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, dosáhl
celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a ministerstvu.
(5) Řidič, který pozbyl odbornou způsobilost podle odstavce 3, je povinen výzvu podle
odstavce 3 splnit.
(6) Pro odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu podle
odstavce 3 platí obdobně § 113 odst. 5.
(7) Dosáhne-li řidič, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského
průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
celkového počtu 12 bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České
republiky po dobu jednoho roku. Ministerstvo sdělí, po obdržení podkladů zaslaných
příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tuto skutečnost orgánu, který
řidičský průkaz vydal.
(8) Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci 7 počíná běžet ode dne uložení pokuty v
blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu,
spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl
celkového počtu 12 bodů.
(9) Ke dni pozbytí řidičského oprávnění podle odstavce 3 nebo práva k řízení
motorového vozidla podle odstavce 7 zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou
působností v registru řidičů odečtení všech dosažených bodů. Body za jednání zařazené
do bodového hodnocení, kterým byl přede dnem pozbytí řidičského oprávnění podle
odstavce 3 nebo práva k řízení motorového vozidla podle odstavce 7 spáchán přestupek
nebo trestný čin, o němž bylo pravomocně rozhodnuto po dni pozbytí řidičského
oprávnění podle odstavce 3 nebo práva k řízení motorového vozidla podle odstavce 7, se
v registru řidičů nezaznamenávají.
§ 123d
Vrácení řidičského oprávnění

(1) Řidič, který podle § 123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o
vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského
oprávnění podle § 123c odst. 3.
(2) Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do
bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo
sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn
požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo sankce zákazu
činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než doba podle odstavce 1.
(3) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je
prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního
právního předpisu4) a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně
psychologického vyšetření prokázání zdravotní a psychické způsobilosti. Pro vrácení
řidičského oprávnění platí přiměřeně § 101.
(4) Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení;
obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského oprávnění zaznamená v
registru řidičů odečtení všech 12 bodů.
§ 123e
Odečítání bodů
(1) Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí
právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled
stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin,
spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu
dosažených bodů,
b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu
dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene a),
c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.
K tomuto dni provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností záznam v
registru řidičů o odečtení bodů z dosaženého počtu stanovených bodů řidiči, a to nejpozději
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů.
(2) Řidiči se rovněž odečtou body, které mu byly zaznamenány na základě
pravomocného rozhodnutí o
a) přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí, nebo
b) podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního
stíhání, pokud v trestním řízení, ve kterém se pokračovalo, nedošlo k odsouzení řidiče pro
trestný čin, který spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení.
(3) Po dobu výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel, nebo ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na
potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, během které se řidič zavázal zdržet

se řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů podle odstavce 1; to neplatí,
trval-li výkon trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel nejméně jeden rok.
(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v
registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost
o odečtení bodů a
a) doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné
jízdy podle zvláštního právního předpisu4), které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a
b) neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů
zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.
(5) Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke
dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od
podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení
bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za
kalendářní rok.
(6) Odečtení všech 12 zaznamenaných bodů oznámí příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností písemně řidiči nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, ke kterému byl
záznam o odečtení bodů proveden v registru řidičů.
§ 123f
(1) Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat
proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému k provádění záznamu.
(2) Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o
dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o
provedené opravě záznamu řidiče.
(3) Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče
neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.
(4) Podá-li řidič po dosažení celkového počtu 12 bodů námitky proti provedenému
záznamu bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle
odstavce 3 nabude právní moci.

§ 123g
(1)
Řidiči se po dobu dvou let ode dne udělení řidičského oprávnění pro
skupinu A1, A2, A, B1 nebo B, s výjimkou udělení řidičského oprávnění pro skupinu A
řidiči, který byl předchozím držitelem řidičského oprávnění uděleného pro skupinu A2,
snižuje hranice pro postup podle § 123c na 6 bodů. Body, které byly řidiči zaznamenány
před začátkem běhu lhůty podle věty první, se nezapočítávají; to neplatí, dosáhlo-li
bodové hodnocení řidiče celkového počtu 12 bodů.

(2)

Pozbytím řidičského oprávnění se běh lhůty podle odstavce 1 staví.

…..
§ 124
Působnost
(...)
(10) Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou
příslušníci Policie ve služebním stejnokroji oprávněni zejména
a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích,
b) zastavovat vozidla,
c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a,
d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b,
e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem,
f) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke
zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
g) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke
zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
h) vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla,
i) vyzvat řidiče motorového vozidla ke kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu,
maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla
nebo jízdní soupravy,
j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, nebo
vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,
k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního
předpisu37).
l) vybírat kauce podle § 124a,
m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b,
n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla řidičský průkaz podle § 124c.

…….

§ 124c

Zajištění vozidla
(1) Je-li policista oprávněn vybrat kauci a řidič kauci na výzvu nesloží, přikáže
policista řidiči jízdu na nejbližší místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla a
a) zajistí vozidlo použitím technického prostředku nebo jeho odtažením, nebo
b) zakáže pokračovat v jízdě a zajistí řidiči osvědčení o registraci vozidla řidičský průkaz.
Řidičský průkaz nelze zajistit, je-li policista oprávněn jej zadržet podle § 118b.
(2)Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, náklady spojené
s parkováním a náklady spojené se zajištěním vozidla jdou k tíži řidiče. Odpovědnost
řidiče za vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho zajištěním dotčena.
(2) (3)Při postupu podle odstavce 1 poučí policista řidiče o podmínkách uvolnění
vozidla nebo vrácení osvědčení o registraci vozidla řidičského průkazu a vystaví ve 3
vyhotoveních potvrzení o zajištění vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla řidičského
průkazu. V potvrzení uvede důvod zajištění, důvod uložení kauce a její výši a správní orgán
příslušný k vedení řízení o přestupku. Pro nakládání s potvrzením a se zajištěným osvědčením
o registraci vozidla řidičským průkazem se § 124a odst. 4 použije obdobně.
(3) (4)V případě zajištění vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla řidičského
průkazu lze kauci složit u policie nebo u správního orgánu příslušného k vedení řízení o
přestupku. Orgán, který kauci vybral, o tom vydá řidiči písemné potvrzení; na obsah potvrzení
se § 124a odst. 3 použije obdobně. Policie předá složenou kauci nejpozději následující
pracovní den správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.
(4) (5)Správní orgán příslušný k vedení řízení o přestupku nebo policie, nepředala-li je
správnímu orgánu příslušnému k vedení řízení o přestupku, řidiči neprodleně vrátí zajištěné
osvědčení o registraci vozidla zajištěný řidičský průkaz a policie neprodleně uvolní
zajištěné vozidlo řidiči nebo jeho provozovateli, jestliže
a) byla složena kauce,
b) řidič nebyl v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání,
c) byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené v řízení o přestupku, nebo
d) zanikla odpovědnost za přestupek.
(5) (6) Zajištění a vrácení osvědčení o registraci vozidla řidičského průkazu oznámí
neprodleně orgán, který tento úkon provedl, správnímu úřadu příslušnému k vedení registru
vozidel registru řidičů.

§ 125c

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
a) řídí vozidlo,

1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní poznávací
značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která
nebyla vozidlu přidělena,
2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že
je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo
3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným
způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky,
c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila
požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
e) řídí motorové vozidlo a
1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,
3. není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče4) nebo záznamu o profesní
způsobilosti řidiče v řidičském průkazu,
4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo
5. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu
vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo
k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7,
f) při řízení vozidla
1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo
jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h1 a více,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně
než 30 km.h-1,
5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo
nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích
osobou k tomu oprávněnou,
6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a
bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy

je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou
odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící
mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích zakázáno,
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,
9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo
couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo
11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně
použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,
g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,
h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,
i) při dopravní nehodě
1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,
2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,
3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo
4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se
neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po
ohlášení dopravní nehody,
j) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar,
k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost
stanovenou v hlavě II tohoto zákona.
(2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s §
10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje
potřebné k určení její totožnosti.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad
řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na
pozemních komunikacích
a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou
látku během jízdy ve výcvikovém vozidle,
b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky,

c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho
schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při výkonu
činnosti učitele autoškoly nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
(4) Za přestupek se uloží pokuta
a) od 25 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5,
a písm. h),
b) od 10 000 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
c) od 2 500 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) bodů 2 až 4,
písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,
e) od 2 500 do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9,
písm. g) a i),
f) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm.
k).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h) se uloží zákaz
činnosti od jednoho roku do dvou let. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm.
e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3 se uloží zákaz činnosti od šesti
měsíců do jednoho roku. Tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6,
8 a 9, písm. g) a i) v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a
vícekrát, se uloží zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců.
(6) V blokovém řízení se uloží pokuta do
a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,
c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g).
(7) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v
blokovém řízení.
(8) Od uložení sankce podle odstavců 4 až 7, s výjimkou odstavce 6 písm. a), nelze v
rozhodnutí o přestupku upustit.
§ 125c

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních
komunikacích
a) řídí vozidlo,

1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní
poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační
značky, která nebyla vozidlu přidělena,
2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna
tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo
3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích 34a) z důvodu
nebezpečné závady,
b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky,
c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila
požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení
vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
e) řídí motorové vozidlo a
1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
2. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského
průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného
cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c
odst. 7,
3. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle
exekučního řádu,
4. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,
5. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního
předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo
Švýcarské konfederace, nebo
6. v rozporu s § 87 odst. 3 se nepodrobila pravidelné lékařské prohlídce,
7. byl jí zajištěn řidičský průkaz podle § 124c,
f) při řízení vozidla
1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj
nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50
km.h-1 a více,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30
km.h-1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 10 km.h-1 a více,

5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit
vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou,
6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrozí nebo omezí chodce, který přechází pozemní
komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní
komunikaci po přechodu pro chodce, nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro
chodce v případech, kde je povinna tak učinit, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g)
ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí
chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na
pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání,
7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou
provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,
9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
10. v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) není za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním
pásem nebo v rozporu s § 6 odst. 1 písm. c) nebo e) poruší povinnost použít dětskou
autosedačku nebo bezpečností pás při přepravě dětí,
11. v rozporu s § 6 odst. 1 písm. h) nemá za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na
hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu,
12. v rozporu s § 4 písm. b) neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy podle §
124 odst. 10 písm. e),
13. na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b)
otáčí, couvá nebo jede v protisměru,
14. v rozporu s § 67 odst. 8 neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro
vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v
rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením při stání nebo při jízdě,
15. v rozporu s § 6 odst. 7 písm. b) nemá u sebe osvědčení o registraci vozidla z důvodu,
že bylo zadrženo podle § 6b,
g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,
h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,
i) při dopravní nehodě
1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,
2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,
3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody
včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo

4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se
neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo
po ohlášení dopravní nehody,
j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar,
k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j) nebo l), nesplní nebo
poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona,
l) v rozporu s § 6a odst. 1 při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy
nezajede k zařízení pro provedení kontroly technického stavbu nebo se neřídí pokyny
osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu.
(2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v
rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž
nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu
nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na
pozemních komunikacích
a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou
látku během jízdy ve výcvikovém vozidle,
b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky,
c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho
schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při výkonu
činnosti učitele autoškoly nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření,
b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2, § 118b odst. 6 nebo § 123c odst. 5
neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení
ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst.
4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.
(5) Za přestupek se uloží pokuta
a) od 25 000 Kč do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1
až 3, písm. f) bodu 15 a písm. h),
b) od 5 000 Kč do 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2,
písm. b), e) bodů 4 až 6, písm. f) bodů 2, 5, 7, 9, 12 a 13, písm. i) bodů 1 a 4, písm. j) a
podle odstavce 2 a 3,
c) od 2 500 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, písm. e)
bodu 7, písm. f) bodů 1, 3, 6, 8 a 14, písm. g), i) bodů 2 a 3, písm. l) a odstavce 4,

d) od 1 500 do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 4, 10 a 11 a
písm. k).

(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
a) od osmnácti měsíců do tří let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 až 3
a písm. h),
b) od šesti do osmnácti měsíců za přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2, písm.
b), písm. e) bodů 4 až 6 a podle odstavce 3,
c) od tří do šesti měsíců
1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že
nezastavil vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na
pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo
2. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 12 a písm. i) bodu 1 a 4.

(7) V blokovém řízení se uloží pokuta
a) do 1 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) 1 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 4, 10 a 11 a písm. g),
c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, písm. f) bodů 1, 3, 6, 8 a 14,
písm. i) bodů 2 a 3 a písm. l),
d) 5000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 2, 5, 7, 9 a 13.

(8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze
projednat v blokovém řízení.
(9) Od uložení sankce podle odstavců 5 až 8, s výjimkou odstavce 7 písm. a), nelze
v rozhodnutí o přestupku upustit.
(10) Od výkonu zbytku zákazu činnosti uloženého za přestupek podle odstavce 1
písm. b), c) nebo d) nelze upustit před uhrazením uložené pokuty nebo, bylo-li povoleno
uhrazení pokuty ve splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splátky splatné přede
dnem podání žádosti o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti.
(11) Je-li spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda, navyšuje se sazba
pokuty za tento přestupek na dvojnásobek, s výjimkou pokuty podle odstavce 5 písm. a),
která se uloží od 35 000 Kč do 100 000 Kč.

§ 125h

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení
přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení
určené částky, pokud
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o
přestupku a
c) porušení je možné projednat uložením pokuty v blokovém řízení.
(2) Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení. Výše
určené částky nesmí překročit výši pokuty v blokovém řízení. Při stanovení určené částky
obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče
nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích.
(3) Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce 1.
(4) Výzva podle odstavce 1 musí obsahovat popis skutku s označením místa a času
jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené částky, datum
splatnosti určené částky a další údaje nezbytné pro provedení platby a poučení podle odstavců
6 a 7.
(5) Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s
rozšířenou působností věc odloží. V opačném případě obecní úřad s rozšířenou působností
pokračuje v šetření přestupku. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou
působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.
(6) Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o
totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odstavce 3. Toto sdělení se
považuje za podání vysvětlení. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou
působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.
(7) Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí
provozovateli vozidla.
(8) Určená částka je příjmem obce, jejíž obecní úřad vyzval provozovatele vozidla k
uhrazení určené částky.

……
§ 129
Vztah ke správnímu řádu
(1) Jestliže se žadateli o udělení řidičského oprávnění anebo o rozšíření řidičského
oprávnění podle § 92 vyhoví v plném rozsahu, místo rozhodnutí se žadateli vydá řidičský
průkaz s uděleným nebo s rozšířeným řidičským oprávněním.
(2) Jestliže se žadateli o výjimku ze zákazu jízdy podle § 43 odst. 5 nebo o výjimku z
podmínky věku pro osobu, která je držitelem licence motoristického sportovce podle § 83

odst. 5, vyhoví v plném rozsahu, místo rozhodnutí se žadateli udělí výjimka ze zákazu jízdy
nebo výjimka z podmínky věku pro osobu, která je držitelem licence motoristického
sportovce. Proti udělení výjimky se nelze odvolat.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění, omezení řidičského
oprávnění nebo o zadržení řidičského průkazu nemá odkladný účinek.
(4) Žádost o obnovu blokového řízení, kterým byla uložena pokuta za přestupek
podle tohoto zákona, lze podat nejpozději do 1 roku ode dne právní moci rozhodnutí.
……
Příloha
Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o
provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání
-----------------------------------------------------------------------Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

Počet bodů

-----------------------------------------------------------------------řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického

7

nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou
je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah
alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, 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
-----------------------------------------------------------------------odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného

7

právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn
alkoholem nebo jinou návykovou látkou
-----------------------------------------------------------------------způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče,

7

při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví
jiné osoby
-----------------------------------------------------------------------neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní
nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody

7

nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody
po poskytnutí nebo přivolání pomoci
-----------------------------------------------------------------------při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla

7

otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě,
kde to není dovoleno
-----------------------------------------------------------------------vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých

7

je to zakázáno
-----------------------------------------------------------------------neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání

7

záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který
není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním
poškozením zdraví nebo ohrožením života
-----------------------------------------------------------------------předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to

7

zákonem zakázáno
-----------------------------------------------------------------------řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen

7

řidičský průkaz
-----------------------------------------------------------------------řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu

5

na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že
bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích
-----------------------------------------------------------------------překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem

5

nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo
o 50 km.h-1 a více mimo obec
-----------------------------------------------------------------------nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči

5

zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“
daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou
oprávněnou k řízení tohoto provozu
-----------------------------------------------------------------------ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho

5

jízdního pruhu do druhého
-----------------------------------------------------------------------ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při

5

odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo
při otáčení a couvání
-----------------------------------------------------------------------při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a

4

neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
-----------------------------------------------------------------------nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je

4

řidič povinen dát přednost v jízdě
-----------------------------------------------------------------------překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení

4

minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení
bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných
právních předpisů42)
-----------------------------------------------------------------------řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny

4

nebo podskupiny řidičského oprávnění
-----------------------------------------------------------------------porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo

4

bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
-----------------------------------------------------------------------překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo

3

o 30 km.h-1 a více mimo obec
-----------------------------------------------------------------------nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech,

3

kdy je řidič povinen tak učinit
------------------------------------------------------------------------

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení

3

profesní způsobilosti řidiče4)
-----------------------------------------------------------------------porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním

3

pásem nebo užít ochrannou přílbu
-----------------------------------------------------------------------neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích,

2

kterou řidič způsobil
-----------------------------------------------------------------------překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem

2

nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně
než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než
30 km.h-1 mimo obec
-----------------------------------------------------------------------držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo

2

záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem
při řízení vozidla
------------------------------------------------------------------------

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o
provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

-----------------------------------------------------------------------Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
------------------------------------------------------------------------

Počet bodů

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického

6

nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou
je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah
alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, 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
-----------------------------------------------------------------------řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič

6

přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové
látky
-----------------------------------------------------------------------odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného

6

právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn
alkoholem nebo jinou návykovou látkou
-----------------------------------------------------------------------způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče,

6

při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví
jiné osoby
-----------------------------------------------------------------------otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici

6

nebo na silnici pro motorová vozidla
-----------------------------------------------------------------------vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy

6

je to zakázáno
-----------------------------------------------------------------------předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno

6

-----------------------------------------------------------------------překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo
o 50 km.h-1 a více mimo obec

6

-----------------------------------------------------------------------nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči

6

zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“
daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou
------------------------------------------------------------------------

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci

6

po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího
pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení
chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo
pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci
nebo při otáčení nebo couvání
-----------------------------------------------------------------------omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu

4

pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci
po přechodu pro chodce
-----------------------------------------------------------------------neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě

4

nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody
nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody
po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody
-----------------------------------------------------------------------nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je

4

řidič povinen dát přednost v jízdě
-----------------------------------------------------------------------řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny

4

nebo podskupiny řidičského oprávnění
-----------------------------------------------------------------------porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo

4

bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
-----------------------------------------------------------------------překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem

4

nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo
o 30 km.h-1 a více mimo obec
-----------------------------------------------------------------------řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen

4

řidičský průkaz
-----------------------------------------------------------------------řízení motorového vozidla řidičem, který pozbyl právo k řízení

4

motorového vozidla na území České republiky podle § 125c odst. 7
-----------------------------------------------------------------------řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu

4

na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady
-----------------------------------------------------------------------ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho

4

jízdního pruhu do druhého
-----------------------------------------------------------------------řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti

4

-----------------------------------------------------------------------porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním

4

pásem nebo užít ochrannou přílbu
-----------------------------------------------------------------------překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem

2

nebo dopravní značkou o 10 km.h-1 a více
-----------------------------------------------------------------------neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích,

2

kterou řidič způsobil
-----------------------------------------------------------------------držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo
záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem

2

při řízení vozidla
-----------------------------------------------------------------------způsobení dopravní nehody nesplněním nebo porušením

2

povinnosti řidiče
-----------------------------------------------------------------------porušení povinnosti dát znamení o změně směru jízdy

2

