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465
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o silnicÏnõÂm provozu),
jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 60/2001 Sb., zaÂkonem cÏ. 478/2001 Sb., zaÂkonem cÏ. 62/2002 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 311/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 436/2003 Sb., zaÂkonem cÏ. 53/2004 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 229/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 411/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 76/2006 Sb., zaÂkonem cÏ. 226/2006 Sb.
a zaÂkonem cÏ. 342/2006 Sb.

Â KON
ZA
o silnicÏnõÂm provozu
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
b)
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â KON O PROVOZU NA POZEMNIÂCH
ZA
KOMUNIKACIÂCH

c)

H L AVA I
Â VODNIÂ USTANOVENIÂ
U
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
ZaÂkon upravuje praÂva a povinnosti uÂcÏastnõÂkuÊ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu1) (daÂle jen ¹pozemnõÂ komunikaceª),
pravidla provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, uÂpravu
a rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, rÏidicÏskaÂ
opraÂvneÏnõÂ a rÏidicÏskeÂ pruÊkazy a vymezuje puÊsobnost
a pravomoc orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy a Policie CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹policieª) ve veÏcech provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
§2
VymezenõÂ zaÂkladnõÂch pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
a) uÂcÏastnõÂk provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

kazÏdyÂ, kdo se prÏõÂmyÂm zpuÊsobem uÂcÏastnõÂ provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch,
provozovatel vozidla je vlastnõÂk vozidla nebo jinaÂ
fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba zmocneÏnaÂ vlastnõÂkem k provozovaÂnõÂ vozidla vlastnõÂm jmeÂnem,
pruÊvodce vedenyÂch nebo hnanyÂch zvõÂrÏat je uÂcÏastnõÂk provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, kteryÂ
doprovaÂzõÂ zvõÂrÏata jdoucõÂ jednotliveÏ nebo ve staÂdech po pozemnõÂ komunikaci; pruÊvodcem vedenyÂch nebo hnanyÂch zvõÂrÏat nenõÂ chodec vedoucõÂ
psa,
rÏidicÏ je uÂcÏastnõÂk provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, kteryÂ rÏõÂdõÂ motoroveÂ nebo nemotoroveÂ vozidlo anebo tramvaj; rÏidicÏem je i jezdec na zvõÂrÏeti,
vozka je rÏidicÏ, kteryÂ rÏõÂdõÂ potahoveÂ vozidlo,
vozidlo je motoroveÂ vozidlo, nemotoroveÂ vozidlo
nebo tramvaj,
motoroveÂ vozidlo je nekolejoveÂ vozidlo pohaÂneÏneÂ
vlastnõÂ pohonnou jednotkou a trolejbus,
nemotoroveÂ vozidlo je vozidlo pohybujõÂcõÂ se pomocõÂ lidskeÂ nebo zvõÂrÏecõÂ sõÂly, naprÏõÂklad jõÂzdnõÂ
kolo, rucÏnõÂ vozõÂk nebo potahoveÂ vozidlo,
jõÂzdnõÂ souprava je souprava slozÏenaÂ z jednoho
nebo võÂce motorovyÂch vozidel a jednoho nebo
võÂce prÏõÂpojnyÂch vozidel2),
chodec je i osoba, kteraÂ tlacÏõÂ nebo taÂhne saÂnÏky,
deÏtskyÂ kocÏaÂrek, vozõÂk pro invalidy nebo rucÏnõÂ vozõÂk o celkoveÂ sÏõÂrÏce neprÏevysÏujõÂcõÂ 600 mm, pohy-

1

) ZaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

2

) ZaÂkon 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., 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.
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buje se na lyzÏõÂch nebo kolecÏkovyÂch bruslõÂch
anebo pomocõÂ rucÏnõÂho nebo motoroveÂho vozõÂku
pro invalidy, vede jõÂzdnõÂ kolo, motocykl o objemu
vaÂlcuÊ do 50 cm3, psa a podobneÏ,
vozidlo hromadneÂ dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj,
nesmeÏt ohrozit znamenaÂ povinnost rÏidicÏe pocÏõÂnat
si tak, aby jineÂmu uÂcÏastnõÂku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nevzniklo zÏaÂdneÂ nebezpecÏõÂ,
nesmeÏt omezit znamenaÂ povinnost rÏidicÏe pocÏõÂnat
si tak, aby jineÂmu uÂcÏastnõÂku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nijak neprÏekaÂzÏel,
staÂt znamenaÂ uveÂst vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavenõÂ,
zastavit znamenaÂ uveÂst vozidlo do klidu na dobu
nezbytneÏ nutnou k neprodleneÂmu nastoupenõÂ
nebo vystoupenõÂ prÏepravovanyÂch osob anebo k neprodleneÂmu nalozÏenõÂ nebo slozÏenõÂ naÂkladu,
zastavit vozidlo znamenaÂ prÏerusÏit jõÂzdu z duÊvodu
nezaÂvisleÂho na vuÊli rÏidicÏe,
daÂt prÏednost v jõÂzdeÏ znamenaÂ povinnost rÏidicÏe nezahaÂjit jõÂzdu nebo jõÂzdnõÂ uÂkon nebo v nich nepokracÏovat, jestlizÏe by rÏidicÏ, kteryÂ maÂ prÏednost
v jõÂzdeÏ, musel naÂhle zmeÏnit smeÏr nebo rychlost
jõÂzdy,
daÂlnice je pozemnõÂ komunikace oznacÏenaÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹DaÂlniceª,
silnice pro motorovaÂ vozidla je pozemnõÂ komunikace oznacÏenaÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹Silnice pro motorovaÂ vozidlaª,
jõÂzdnõÂ pruh je cÏaÂst vozovky dovolujõÂcõÂ jõÂzdu vozidel jinyÂch nezÏ dvoukolovyÂch (motocykluÊ) v jednom jõÂzdnõÂm proudu za sebou,
prÏipojovacõÂ pruh je prÏõÂdatnyÂ jõÂzdnõÂ pruh urcÏenyÂ
pro zarÏazovaÂnõÂ vozidel do jõÂzdnõÂho proudu pruÊbeÏzÏneÂho pruhu,
krajnice je cÏaÂst povrchu pozemnõÂ komunikace lezÏõÂcõÂ mezi okrajem prÏilehleÂho jõÂzdnõÂho pruhu a hranou koruny pozemnõÂ komunikace1), sklaÂdaÂ se
zpravidla ze zpevneÏneÂ a nezpevneÏneÂ cÏaÂsti,
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,
hranice krÏizÏovatky je mõÂsto vyznacÏeneÂ vodorovnou dopravnõÂ znacÏkou ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂª,
¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂ se symbolem Dej prÏednost
v jõÂzdeÏ!ª nebo ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂ s naÂpisem

3

y)

z)
aa)
bb)

cc)

dd)
ee)

ff)

gg)
hh)

Strana 6323

STOPª; kde takovaÂ dopravnõÂ znacÏka nenõÂ, tvorÏõÂ
hranici krÏizÏovatky kolmice k ose vozovky v mõÂsteÏ,
kde pro krÏizÏovatku zacÏõÂnaÂ zakrÏivenõÂ okraje vozovky,
krÏizÏovatka s rÏõÂzenyÂm provozem je krÏizÏovatka, na
ktereÂ je provoz rÏõÂzen sveÏtelnyÂmi, prÏõÂpadneÏ i doprovodnyÂmi akustickyÂmi signaÂly nebo prÏõÂslusÏnõÂkem
policie ve stejnokroji (daÂle jen ¹policistaª), prÏõÂslusÏnõÂkem VojenskeÂ policie ve stejnokroji (daÂle
jen ¹vojenskyÂ policistaª),
pruÊbeÏzÏnyÂ pruh je jõÂzdnõÂ pruh probõÂhajõÂcõÂ v puÊvodnõÂm smeÏru (bez odbocÏenõÂ) krÏizÏovatkou nebo
v mõÂsteÏ, kde se meÏnõÂ pocÏet jõÂzdnõÂch pruhuÊ,
tramvajovyÂ paÂs je cÏaÂst pozemnõÂ komunikace
urcÏenaÂ prÏedevsÏõÂm pro provoz tramvajõÂ,
zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd je mõÂsto, kde se uÂrovnÏoveÏ krÏõÂzÏõÂ
pozemnõÂ komunikace se zÏeleznicõÂ, poprÏõÂpadeÏ s jinou draÂhou lezÏõÂcõÂ na samostatneÂm teÏlese, a oznacÏeneÂ prÏõÂslusÏnou dopravnõÂ znacÏkou,
obec je zastaveÏneÂ uÂzemõÂ, jehozÏ zacÏaÂtek a konec je
na pozemnõÂ komunikaci oznacÏen prÏõÂslusÏnyÂmi dopravnõÂmi znacÏkami; na uÂcÏelovyÂch komunikacõÂch
se znacÏky neosazujõÂ,
prÏechod pro chodce je mõÂsto na pozemnõÂ komunikaci urcÏeneÂ pro prÏechaÂzenõÂ chodcuÊ, vyznacÏeneÂ
prÏõÂslusÏnou dopravnõÂ znacÏkou,
prÏekaÂzÏka provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je
vsÏe, co by mohlo ohrozit bezpecÏnost nebo plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, naprÏõÂklad naÂklad, materiaÂl nebo jineÂ prÏedmeÏty, vozidlo
ponechaneÂ na pozemnõÂ komunikaci nebo zaÂvady
ve sjõÂzdnosti pozemnõÂ komunikace,
snõÂzÏenaÂ viditelnost je situace, kdy uÂcÏastnõÂci provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch dostatecÏneÏ zrÏetelneÏ nerozeznajõÂ jinaÂ vozidla, osoby, zvõÂrÏata nebo
prÏedmeÏty na pozemnõÂ komunikaci, naprÏõÂklad od
soumraku do svõÂtaÂnõÂ, za mlhy, sneÏzÏenõÂ, husteÂho
desÏteÏ nebo v tunelu,
doklad totozÏnosti je doklad, kteryÂm obcÏan CÏeskeÂ
republiky nebo cizinec prokazuje svoji totozÏnost
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3),
prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ uÂrÏad nebo obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ je krajskyÂ uÂrÏad nebo
obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, kteryÂ
je prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta trvaleÂho pobytu zÏadatele
o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ, zÏadatele o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ, drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo
drzÏitele rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, nebo jde-li o osobu,
kteraÂ nemaÂ trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo prÏechodnyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ re-

) ZaÂkon cÏ. 328/1999 Sb., o obcÏanskyÂch pruÊkazech.
ZaÂkon cÏ. 329/1999 Sb., o cestovnõÂch dokladech a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o cestovnõÂch dokladech).
ZaÂkon cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.

Strana 6324

ii)

jj)

kk)

ll)

CÏaÂstka 152

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 465 / 2006

publiky, 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), u ktereÂho
zÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ, zÏadatel o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
nebo drzÏitel rÏidicÏskeÂho pruÊkazu slozÏil zkousÏku
z odborneÂ zpuÊsobilosti podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu4),
zaÂdrzÏnyÂ bezpecÏnostnõÂ systeÂm je zarÏõÂzenõÂ schvaÂleneÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) a urcÏeneÂ
k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti prÏepravovanyÂch osob; zaÂdrzÏnyÂm bezpecÏnostnõÂm systeÂmem je bezpecÏnostnõÂ
paÂs nebo deÏtskyÂ zaÂdrzÏnyÂ systeÂm (daÂle jen ¹deÏtskaÂ
autosedacÏkaª),
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,
celostaÂtnõÂ dopravnõÂ informacÏnõÂ systeÂm je systeÂm,
obsahujõÂcõÂ aktuaÂlnõÂ informace o situaci v provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch, ktereÂ majõÂ vliv na
bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch,
prÏejezd pro cyklisty je mõÂsto na pozemnõÂ komunikaci urcÏeneÂ pro prÏejõÂzÏdeÏnõÂ cyklistuÊ prÏes pozemnõÂ komunikaci vyznacÏeneÂ prÏõÂslusÏnou dopravnõÂ
znacÏkou.

HLAVA I I
PROVOZ NA POZEMNIÂCH KOMUNIKACIÂCH
DõÂ l 1
Â
UcÏastnõÂci provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
§3
ZaÂkladnõÂ podmõÂnky uÂcÏasti na provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch
(1) Provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch se nesmõÂ uÂcÏastnit osoba, kteraÂ by vzhledem k veÏku nebo ke
snõÂzÏenyÂm teÏlesnyÂm nebo dusÏevnõÂm schopnostem mohla ohrozit bezpecÏnost tohoto provozu. To neplatõÂ,
pokud osoba sama nebo jinaÂ osoba ucÏinila takovaÂ opatrÏenõÂ, aby k ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nedosÏlo.
Ï õÂdit vozidlo nebo jet na zvõÂrÏeti muÊzÏe pouze
(2) R

osoba, kteraÂ je dostatecÏneÏ teÏlesneÏ a dusÏevneÏ zpuÊsobilaÂ
k rÏõÂzenõÂ vozidla nebo jõÂzdeÏ na zvõÂrÏeti a v potrÏebneÂm
rozsahu ovlaÂdaÂ rÏõÂzenõÂ vozidla nebo jõÂzdu na zvõÂrÏeti
a prÏedpisy o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
Ï õÂdit motoroveÂ vozidlo muÊzÏe pouze
(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).
(4) Nikdo nesmõÂ pouzÏõÂvat technickeÂ prostrÏedky
a zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ znemozÏnÏujõÂ nebo ovlivnÏujõÂ funkci
technickyÂch prostrÏedkuÊ pouzÏõÂvanyÂch policiõÂ nebo Vojenskou policiõÂ prÏi dohledu na bezpecÏnost provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch (daÂle jen ¹antiradarª).
§4
Povinnosti uÂcÏastnõÂka provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch
PrÏi uÂcÏasti na provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je kazÏdyÂ povinen
a) chovat se ohleduplneÏ a ukaÂzneÏneÏ, aby svyÂm jednaÂnõÂm neohrozÏoval zÏivot, zdravõÂ nebo majetek jinyÂch osob ani svuÊj vlastnõÂ, aby neposÏkozoval zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ ani neohrozÏoval zÏivot zvõÂrÏat, sveÂ
chovaÂnõÂ je povinen prÏizpuÊsobit zejmeÂna stavebnõÂmu a dopravneÏ technickeÂmu stavu pozemnõÂ komunikace1), poveÏtrnostnõÂm podmõÂnkaÂm, situaci
v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, svyÂm
schopnostem a sveÂmu zdravotnõÂmu stavu,
b) rÏõÂdit se pravidly provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch upravenyÂmi tõÂmto zaÂkonem, pokyny policisty, pokyny osob opraÂvneÏnyÂch k rÏõÂzenõÂ provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch podle § 75 odst. 5, 8
a 9 a zastavovaÂnõÂ vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichzÏ to stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis5), vydanyÂmi k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
c) rÏõÂdit se sveÏtelnyÂmi, prÏõÂpadneÏ i doprovodnyÂmi
akustickyÂmi signaÂly, dopravnõÂmi znacÏkami, dopravnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi a zarÏõÂzenõÂmi pro provoznõÂ informace.

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.
4a
) § 45 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.
5

) NaprÏõÂklad § 17b zaÂkona cÏ. 553/1991 Sb., o obecnõÂ policii, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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§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 nebo straÂzÏnõÂka
obecnõÂ policie vysÏetrÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu7) ke zjisÏteÏnõÂ, zda nenõÂ ovlivneÏn alkoholem,
g) podrobit se na vyÂzvu policisty nebo straÂzÏnõÂka
obecnõÂ policie vysÏetrÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu7) ke zjisÏteÏnõÂ, zda nenõÂ ovlivneÏn jinou naÂvykovou laÂtkou,
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

6
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chodce i rÏidicÏi ostatnõÂch vozidel jedoucõÂch stejnyÂm
smeÏrem,
j) zajistit bezpecÏnost prÏepravovaneÂ osoby nebo zvõÂrÏete8) a bezpecÏnou prÏepravu naÂkladu,
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
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.
§6
Povinnosti rÏidicÏe motoroveÂho vozidla
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla je kromeÏ povin(1) R
nostõÂ 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,

) VyhlaÂsÏka cÏ. 174/1994 Sb., kterou se stanovõÂ obecneÂ technickeÂ pozÏadavky zabezpecÏujõÂcõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ staveb osobami s omezenou
schopnostõÂ pohybu a orientace.
7
) ZaÂkon cÏ. 379/2005 Sb., o opatrÏenõÂch k ochraneÏ prÏed sÏkodami puÊsobenyÂmi tabaÂkovyÂmi vyÂrobky, alkoholem a jinyÂmi
naÂvykovyÂmi laÂtkami a o zmeÏneÏ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.
8
) ZaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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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 sluzÏeb-
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nõÂch povinnostõÂ, rÏidicÏe vozidla jednotky pozÏaÂrnõÂ
ochrany prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ8a) a rÏidicÏe vozidla zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby v prÏõÂpadech, kdy pouzÏitõÂ bezpecÏnostnõÂho paÂsu braÂnõÂ
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
obecnõÂ policie prÏi plneÏnõÂ jejõÂch 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-1.
(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

) § 2 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 239/2000 Sb., o integrovaneÂm zaÂchranneÂm systeÂmu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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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,
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.
§7
Ï idicÏ nesmõÂ
(1) R
a) prÏedat rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla osobeÏ, kteraÂ nesplnÏuje podmõÂnky § 3 odst. 3,
b) obteÏzÏovat ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch ani jineÂ osoby zejmeÂna nadmeÏrnyÂm hlukem, znecÏisÏt'ovaÂnõÂm ovzdusÏõÂ, rozstrÏikovaÂnõÂm kaluzÏõÂ, blaÂta nebo zbytecÏnyÂm ponechaÂnõÂm motoru stojõÂcõÂho vozidla v chodu,
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c) prÏi jõÂzdeÏ vozidlem drzÏet v ruce nebo jinyÂm zpuÊsobem telefonnõÂ prÏõÂstroj nebo jineÂ hovoroveÂ nebo
zaÂznamoveÂ zarÏõÂzenõÂ,
d) kourÏit prÏi jõÂzdeÏ na motocyklu, na mopedu a na
jõÂzdnõÂm kole,
e) na druheÂm sedadle motocyklu prÏepravovat osobu
mladsÏõÂ 12 let.
Ï idicÏ vozidla hromadneÂ dopravy osob nesmõÂ
(2) R
ve vozidle kourÏit a za jõÂzdy jõÂst a põÂt, bavit se s prÏepravovanyÂmi osobami a vpousÏteÏt je do prostoru vyhrazeneÂho pro rÏidicÏe, rozjõÂzÏdeÏt se prÏed uzavrÏenõÂm dverÏõÂ
a otevõÂrat dverÏe prÏed zastavenõÂm.
Ï idicÏ vozidla taxisluzÏby a prÏõÂlezÏitostneÂ osobnõÂ
(3) R
silnicÏnõÂ dopravy10) nesmõÂ prÏi prÏepraveÏ osob ve vozidle
kourÏit.
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla o maximaÂlnõÂ prÏõÂ(4) R
pustneÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 3 500 kg, zvlaÂsÏtnõÂho vozidla nebo jõÂzdnõÂ soupravy musõÂ jet ze svahu se zarÏaÏ idicÏ motoroveÂho vozenyÂm rychlostnõÂm stupneÏm. R
zidla o maximaÂlnõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti neprÏevysÏujõÂcõÂ
3 500 kg musõÂ tak ucÏinit, jestlizÏe to vyzÏaduje bezpecÏnost jõÂzdy.
(5) UstanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. c) se nevztahuje
na rÏidicÏe vozidla bezpecÏnostnõÂch sboruÊ, ozbrojenyÂch
sil a vojenskeÂho zpravodajstvõÂ prÏi plneÏnõÂ sluzÏebnõÂch
povinnostõÂ, rÏidicÏe vozidla obecnõÂ policie prÏi plneÏnõÂ jejõÂch povinnostõÂ a rÏidicÏe vozidel jednotek pozÏaÂrnõÂ
ochrany a zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby prÏi rÏesÏenõÂ
mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ8a).
§8
Povinnosti rÏidicÏe tramvaje
(1) Pro rÏidicÏe tramvaje platõÂ § 4, 5 a § 7 odst. 1
põÂsm. a) a c).
Ï idicÏ tramvaje je povinen mõÂt prÏi rÏõÂzenõÂ tram(2) R
vaje u sebe obcÏanskyÂ pruÊkaz a pruÊkaz zpuÊsobilosti
k rÏõÂzenõÂ draÂzÏnõÂho vozidla podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu11). Na vyÂzvu policisty je rÏidicÏ tramvaje povinen prÏedlozÏit tyto doklady policistovi ke kontrole.
§ 8a
Povinnosti ucÏitele autosÏkoly
(1) UcÏitel autosÏkoly nesmõÂ prÏi provaÂdeÏnõÂ vyÂcviku
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4)

9

) ZaÂkon cÏ. 168/1999 Sb.
) § 48 odst. 1 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel
a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb.
9b
) ZaÂkon cÏ. 185/2004 Sb., o CelnõÂ spraÂveÏ CÏeskeÂ republiky.
2a

10

) § 2 odst. 10 zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 150/2000 Sb.

11

) ZaÂkon cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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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 v souvislosti s provaÂdeÏnõÂm vyÂcviku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4)
a) podrobit se na vyÂzvu policisty nebo straÂzÏnõÂka
obecnõÂ policie vysÏetrÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu7) ke zjisÏteÏnõÂ, zda nenõÂ ovlivneÏn alkoholem,
b) podrobit se na vyÂzvu policisty nebo straÂzÏnõÂka
obecnõÂ policie vysÏetrÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu7) ke zjisÏteÏnõÂ, zda nenõÂ ovlivneÏn jinou naÂvykovou laÂtkou.

vozõÂk a osoba pohyboveÏ postizÏenaÂ prÏipoutaÂna speciaÂlnõÂm zaÂdrzÏnyÂm systeÂmem schvaÂleneÂho provedenõÂ2).
(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.
(5) PrÏepravovanaÂ osoba nesmõÂ vyhazovat prÏedmeÏty z vozidla.
(6) PrÏepravovanaÂ osoba prÏi jõÂzdeÏ na motocyklu se
musõÂ nohama dotyÂkat stupacÏek a nesmõÂ kourÏit.
(7) BocÏnõÂ sezenõÂ na motocyklu je zakaÂzaÂno.

§9
Povinnosti prÏepravovaneÂ osoby
a)
b)

c)
d)

(1) PrÏepravovanaÂ osoba je povinna
byÂt za jõÂzdy prÏipoutaÂna na sedadle bezpecÏnostnõÂm
paÂsem, pokud jõÂm je sedadlo povinneÏ vybaveno
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2),
uzÏõÂvat za jõÂzdy na motocyklu nebo mopedu
ochrannou prÏõÂlbu schvaÂleneÂho typu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2), kterou maÂ nasazenou
a rÏaÂdneÏ prÏipevneÏnou na hlaveÏ,
neohrozÏovat svyÂm chovaÂnõÂm bezpecÏnost provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch, zejmeÂna neomezovat rÏidicÏe v bezpecÏneÂm ovlaÂdaÂnõÂ vozidla,
dbaÂt pokynuÊ rÏidicÏe, zejmeÂna prÏi nastupovaÂnõÂ do
vozidla a vystupovaÂnõÂ z neÏj.

(2) Povinnosti podle odstavce 1 põÂsm. a) neplatõÂ
pro osobu starsÏõÂ 18 let a mensÏõÂ nezÏ 150 cm a osobu,
kteraÂ tak nemuÊzÏe ucÏinit ze zdravotnõÂch duÊvoduÊ na zaÂkladeÏ leÂkarÏskeÂho potvrzenõÂ. LeÂkarÏskeÂ potvrzenõÂ musõÂ
mõÂt za jõÂzdy u sebe; v prÏõÂpadech, kdy se nejednaÂ o stav
trvaleÂho raÂzu, musõÂ byÂt platnost leÂkarÏskeÂho potvrzenõÂ
cÏasoveÏ omezena nejdeÂle na dobu jednoho roku. NaÂlezÏitosti leÂkarÏskeÂho potvrzenõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis. Pokud je osoba pohyboveÏ postizÏenaÂ prÏepravovanaÂ ve vozidle na vozõÂku pro invalidy, musõÂ byÂt

12
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DõÂ l 2
Provozovatel vozidla
§ 10
Povinnosti provozovatele vozidla
a)

b)
c)
d)

(1) Provozovatel vozidla nesmõÂ
prÏikaÂzat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch uzÏito vozidlo, ktereÂ nesplnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem2),
sveÏrÏit rÏõÂzenõÂ vozidla osobeÏ, kteraÂ nesplnÏuje podmõÂnky § 3 odst. 2,
sveÏrÏit rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla osobeÏ, kteraÂ nesplnÏuje podmõÂnky podle § 3 odst. 3,
prÏikaÂzat nebo sveÏrÏit samostatneÂ rÏõÂzenõÂ vozidla
osobeÏ, o ktereÂ neznaÂ uÂdaje potrÏebneÂ k urcÏenõÂ jejõÂ
totozÏnosti.

(2) Provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby
barevneÂ provedenõÂ a oznacÏenõÂ vozidla nebylo zameÏnitelneÂ se zvlaÂsÏtnõÂm barevnyÂm provedenõÂm vozidel VojenskeÂ policie podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12),
policie podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu13), celnõÂ

) VyhlaÂsÏka cÏ. 58/1996 Sb., kterou se stanovõÂ zevnõÂ oznacÏenõÂ a sluzÏebnõÂ pruÊkaz vojenskeÂho policisty a barevneÂ provedenõÂ
a oznacÏenõÂ dopravnõÂch prostrÏedkuÊ VojenskeÂ policie.
13
) VyhlaÂsÏka cÏ. 25/1998 Sb., o vneÏjsÏõÂm oznacÏenõÂ policie a prokazovaÂnõÂ prÏõÂslusÏnosti k policii, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 246/2002 Sb.
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spraÂvy podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu14), obecnõÂ
policie podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu14a), VeÏzenÏskeÂ sluzÏby CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹VeÏzenÏskaÂ
sluzÏbaª) podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu14b) a vozidel jednotek pozÏaÂrnõÂ ochrany podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu14c).
(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 potrÏebneÂ
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.
DõÂ l 3
Pravidla provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
Od dõÂ l 1
JõÂzda vozidly
§ 11
SmeÏr a zpuÊsob jõÂzdy
(1) Na pozemnõÂ komunikaci se jezdõÂ vpravo, a pokud tomu nebraÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ okolnosti, prÏi praveÂm okraji
vozovky, pokud nenõÂ stanoveno jinak.
(2) Na krajnici smõÂ rÏidicÏ motoroveÂho vozidla vjet
jen prÏi zastavenõÂ a staÂnõÂ nebo, jestlizÏe je to nutneÂ, prÏi
objõÂzÏdeÏnõÂ, vyhyÂbaÂnõÂ, odbocÏovaÂnõÂ nebo otaÂcÏenõÂ; prÏitom
musõÂ dbaÂt zvyÂsÏeneÂ opatrnosti.
§ 12
JõÂzda v jõÂzdnõÂch pruzõÂch
(1) Mimo obec se na pozemnõÂ komunikaci o dvou
nebo võÂce jõÂzdnõÂch pruzõÂch vyznacÏenyÂch na vozovce
v jednom smeÏru jõÂzdy jezdõÂ v praveÂm jõÂzdnõÂm pruhu.
V ostatnõÂch jõÂzdnõÂch pruzõÂch se smõÂ jet, jestlizÏe je to
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nutneÂ k objõÂzÏdeÏnõÂ, prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ, otaÂcÏenõÂ nebo odbocÏovaÂnõÂ.
(2) V obci na pozemnõÂ komunikaci o dvou nebo
võÂce jõÂzdnõÂch pruzõÂch vyznacÏenyÂch na vozovce v jednom smeÏru jõÂzdy smõÂ rÏidicÏ motoroveÂho vozidla uzÏõÂvat
k jõÂzdeÏ ktereÂhokoliv jõÂzdnõÂho pruhu; prÏitom se nepovazÏuje za prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ, jedou-li vozidla v jednom z jõÂzdnõÂch pruhuÊ rychleji nezÏ vozidla v jineÂm jõÂzdnõÂm pruhu.
Pokud by vozidla jedoucõÂ soucÏasneÏ ve vsÏech jõÂzdnõÂch
pruzõÂch braÂnila v jõÂzdeÏ rychleji jedoucõÂmu vozidlu,
musõÂ rÏidicÏ jedoucõÂ v leveÂm krajnõÂm jõÂzdnõÂm pruhu
tento pruh co nejdrÏõÂve uvolnit; to neplatõÂ, uzÏõÂvaÂ-li rÏidicÏ
leveÂho krajnõÂho jõÂzdnõÂho pruhu k odbocÏovaÂnõÂ, otaÂcÏenõÂ
Ï idicÏ naÂnebo prÏi soubeÏzÏneÂ jõÂzdeÏ podle odstavce 3. R
kladnõÂho 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 smõÂ levyÂ krajnõÂ
jõÂzdnõÂ pruh uzÏõÂt k jõÂzdeÏ, jen jestlizÏe je to nutneÂ k objõÂzÏdeÏnõÂ, prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ, otaÂcÏenõÂ nebo odbocÏovaÂnõÂ.
(3) Je-li na pozemnõÂ komunikaci o dvou nebo võÂce
jõÂzdnõÂch pruzõÂch v jednom smeÏru jõÂzdy takovaÂ hustota
provozu, zÏe se vytvorÏõÂ souvisleÂ proudy vozidel, v nichzÏ
rÏidicÏ motoroveÂho vozidla muÊzÏe jet jen takovou rychlostõÂ, kteraÂ zaÂvisõÂ na rychlosti vozidel jedoucõÂch prÏed
nõÂm, mohou jet motorovaÂ vozidla soubeÏzÏneÏ (daÂle jen
¹soubeÏzÏnaÂ jõÂzdaª); prÏitom se nepovazÏuje za prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ, jedou-li vozidla v jednom z jõÂzdnõÂch pruhuÊ rychleji nezÏ vozidla v jineÂm jõÂzdnõÂm pruhu.
(4) Na pozemnõÂ komunikaci o trÏech nebo võÂce
jõÂzdnõÂch pruzõÂch vyznacÏenyÂch na vozovce v jednom
smeÏru jõÂzdy smõÂ 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 vyÂhradneÏ dvou jõÂzdnõÂch
pruhuÊ nejblizÏsÏõÂch k praveÂmu okraji vozovky; v ostatnõÂch jõÂzdnõÂch pruzõÂch smõÂ jet jen tehdy, jestlizÏe je to
nutneÂ k objõÂzÏdeÏnõÂ, otaÂcÏenõÂ nebo odbocÏovaÂnõÂ.
(5) PrÏejõÂzÏdeÏt z jednoho jõÂzdnõÂho pruhu do druheÂho smõÂ rÏidicÏ jen tehdy, neohrozõÂ-li a neomezõÂ-li rÏidicÏe jedoucõÂho v jõÂzdnõÂm pruhu, do ktereÂho prÏejõÂzÏdõÂ;
prÏitom musõÂ daÂvat znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy. PrÏi
soubeÏzÏneÂ jõÂzdeÏ umozÏnõÂ rÏidicÏi vozidel jedoucõÂch v pruÊbeÏzÏneÂm pruhu rÏidicÏuÊm vozidel do tohoto pruhu prÏejõÂzÏdeÏjõÂcõÂch z pruhu, kteryÂ prÏestal byÂt pruÊbeÏzÏnyÂm, vjet
tak, aby se vozidla jedoucõÂ v pruÊbeÏzÏneÂm pruhu a vozi-

14

) VyhlaÂsÏka cÏ. 197/2001 Sb., o zpuÊsobu vneÏjsÏõÂho oznacÏenõÂ a odznacõÂch celnõÂ spraÂvy, vzorech sluzÏebnõÂch stejnokrojuÊ a zvlaÂsÏtnõÂm barevneÂm provedenõÂ a oznacÏenõÂ sluzÏebnõÂch vozidel celnõÂ spraÂvy, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 246/2002 Sb.
14a
) VyhlaÂsÏka cÏ. 88/1996 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o obecnõÂ policii.
14b
) § 24b zaÂkona cÏ. 555/1992 Sb., o VeÏzenÏskeÂ sluzÏbeÏ a justicÏnõÂ straÂzÏi CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 436/2003 Sb.
14c

) VyhlaÂsÏka cÏ. 247/2001 Sb., o organizaci a cÏinnosti jednotek pozÏaÂrnõÂ ochrany.

14d

) § 60 zaÂkona cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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dla do neÏho prÏejõÂzÏdeÏjõÂcõÂ mohla rÏadit strÏõÂdaveÏ po jednom do jõÂzdnõÂho proudu pruÊbeÏzÏneÂho pruhu. Tam, kde
se dva jõÂzdnõÂ pruhy sbõÂhajõÂ v jeden, anizÏ by bylo
zrÏejmeÂ, kteryÂ z nich je pruÊbeÏzÏnyÂ, nesmõÂ rÏidicÏ jedoucõÂ
v leveÂm jõÂzdnõÂm pruhu ohrozit rÏidicÏe jedoucõÂho v praveÂm jõÂzdnõÂm pruhu.
(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.
(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.
(8) Nejsou-li jõÂzdnõÂ pruhy na vozovce vyznacÏeny,
rozumõÂ se pro uÂcÏely odstavcuÊ 3 a 5 jõÂzdnõÂm pruhem
cÏaÂst vozovky dovolujõÂcõÂ jõÂzdu vozidel jinyÂch nezÏ dvoukolovyÂch (motocykluÊ) v jõÂzdnõÂm proudu za sebou.
JõÂzda ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂpadech
§ 13
(1) PodeÂl naÂstupnõÂho nebo ochranneÂho ostruÊvku
se jezdõÂ vpravo; vlevo se smõÂ jet jen tehdy, braÂnõÂ-li jõÂzdeÏ
vpravo prÏekaÂzÏka nebo jestlizÏe je to bezpecÏneÏjsÏõÂ s ohledem na rozmeÏry vozidla nebo naÂkladu. PrÏi jõÂzdeÏ podeÂl
naÂstupnõÂho nebo ochranneÂho ostruÊvku je nutno dbaÂt
zvyÂsÏeneÂ opatrnosti. PodeÂl tramvaje se jezdõÂ vpravo,
pokud nenõÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹ObjõÂzÏdeÏnõÂ tramvajeª
povolena jõÂzda vlevo.
(2) Na tramvajovyÂ paÂs v uÂrovni vozovky se smõÂ
v podeÂlneÂm smeÏru vjet jen prÏi objõÂzÏdeÏnõÂ, prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ,
odbocÏovaÂnõÂ, otaÂcÏenõÂ, vjõÂzÏdeÏnõÂ na pozemnõÂ komunikaci,
nebo vyzÏadujõÂ-li to zvlaÂsÏtnõÂ okolnosti, naprÏõÂklad nenõÂ-li
mezi tramvajovyÂm paÂsem a okrajem vozovky dostatek
mõÂsta; tramvajovyÂ paÂs zvyÂsÏenyÂ nad nebo snõÂzÏenyÂ pod
uÂrovenÏ vozovky nebo od vozovky jinak oddeÏlenyÂ naprÏõÂklad obrubnõÂkem se smõÂ prÏejõÂzÏdeÏt jen prÏõÂcÏneÏ, a to na
mõÂsteÏ k tomu prÏizpuÊsobeneÂm. PrÏi vjõÂzÏdeÏnõÂ na tramvajovyÂ paÂs nesmõÂ rÏidicÏ ohrozit ani omezit v jõÂzdeÏ tramvaj.
§ 14
(1) Je-li vyznacÏen jõÂzdnõÂ pruh dopravnõÂ znacÏkou
¹VyhrazenyÂ jõÂzdnõÂ pruhª (daÂle jen ¹vyhrazenyÂ jõÂzdnõÂ
pruhª) pro urcÏityÂ druh vozidel, platõÂ pro rÏidicÏe ostatnõÂch vozidel obdobneÏ § 13 odst. 2, a je-li vyhrazenyÂ

jõÂzdnõÂ pruh vyznacÏen na tramvajoveÂm paÂsu, teÂzÏ § 21
odst. 7.
(2) PrÏejõÂzÏdõÂ-li rÏidicÏ vozidla, pro ktereÂ je vyhrazen
jõÂzdnõÂ pruh, z vyhrazeneÂho jõÂzdnõÂho pruhu do prÏilehleÂho jõÂzdnõÂho pruhu, rÏidicÏ vozidla jedoucõÂ v tomto
pruhu mu to musõÂ umozÏnit snõÂzÏenõÂm rychlosti jõÂzdy,
Ï idicÏ vozidla ve vypoprÏõÂpadeÏ i zastavenõÂm vozidla. R
hrazeneÂm jõÂzdnõÂm pruhu je povinen daÂvat znamenõÂ
o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy a nesmõÂ ohrozit rÏidicÏe ostatnõÂch
vozidel.
(3) Jede-li vozidlo, pro ktereÂ je vyhrazen jõÂzdnõÂ
pruh, ve vyhrazeneÂm jõÂzdnõÂm pruhu nebo tramvaj jinou rychlostõÂ nezÏ ostatnõÂ vozidla jedoucõÂ stejnyÂm smeÏrem, nejde o vzaÂjemneÂ prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ.
(4) Je-li provoz ve vyhrazeneÂm jõÂzdnõÂm pruhu vyznacÏeneÂm na tramvajoveÂm paÂsu rÏõÂzen sveÏtelnyÂmi signaÂly pro tramvaje, rÏõÂdõÂ se rÏidicÏ vozidla jedoucõÂ v tomto
jõÂzdnõÂm pruhu teÏmito sveÏtelnyÂmi signaÂly.
§ 15
(1) Za vozidlem hromadneÂ dopravy osob, ktereÂ
zastavilo v obci v zastaÂvce bez naÂstupnõÂho ostruÊvku
nebo bez naÂstupisÏteÏ na zvyÂsÏeneÂm tramvajoveÂm paÂsu,
musõÂ rÏidicÏ jineÂho vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastaÂvce võÂce vozidel hromadneÂ dopravy osob, musõÂ zastavit za druhyÂm z nich. V jõÂzdeÏ smõÂ pokracÏovat teprve
tehdy, neohrozõÂ-li jizÏ cestujõÂcõÂ, kterÏõÂ nastupujõÂ nebo vystupujõÂ. To neplatõÂ, zastavõÂ-li autobus nebo trolejbus
u okraje vozovky.
(2) Za autobusem s oznacÏenõÂm ¹OznacÏenõÂ autobusu prÏepravujõÂcõÂho deÏtiª, kteryÂ zastavil v oznacÏeneÂ
zastaÂvce, musõÂ rÏidicÏ jineÂho vozidla zastavit vozidlo.
PokracÏovat v jõÂzdeÏ muÊzÏe azÏ po odjezdu autobusu ze
Ï idicÏi protijedoucõÂch vozidel musõÂ prÏihleÂdzastaÂvky. R
nout k mozÏnosti vbeÏhnutõÂ deÏtõÂ do vozovky a jõÂzdu prÏizpuÊsobit tak, aby deÏti nebyly ohrozÏeny.
§ 16
ObjõÂzÏdeÏnõÂ
Ï idicÏ, kteryÂ prÏi objõÂzÏdeÏnõÂ vozidla, jezÏ zastavilo
R
nebo stojõÂ, nebo prÏi objõÂzÏdeÏnõÂ prÏekaÂzÏky provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch anebo chodce vybocÏuje ze
smeÏru sveÂ jõÂzdy, nesmõÂ ohrozit ani omezit protijedoucõÂ
rÏidicÏe a ohrozit ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch. PrÏitom musõÂ daÂvat znamenõÂ
o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy.
§ 17
PrÏedjõÂzÏdeÏnõÂ
(1) PrÏedjõÂzÏdõÂ se vlevo. Vpravo se prÏedjõÂzÏdõÂ vozidlo, ktereÂ meÏnõÂ smeÏr jõÂzdy vlevo a nenõÂ-li jizÏ pochybnosti o dalsÏõÂm smeÏru jeho jõÂzdy. PrÏi jõÂzdeÏ v prÏipojovacõÂm nebo odbocÏovacõÂm pruhu se smõÂ vpravo prÏedjõÂzÏdeÏt
teÂzÏ vozidlo jedoucõÂ v pruÊbeÏzÏneÂm pruhu. OdbocÏovacõÂ
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pruh je prÏõÂdatnyÂ jõÂzdnõÂ pruh urcÏenyÂ pro odbocÏovaÂnõÂ
(vyrÏazovaÂnõÂ) vozidel z pruÊbeÏzÏneÂho jõÂzdnõÂho pruhu.
Ï idicÏ, kteryÂ prÏi prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ vybocÏuje ze smeÏru
(2) R
sveÂ jõÂzdy, musõÂ daÂvat znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy
Ï idicÏ
a nesmõÂ ohrozit ani omezit rÏidicÏe jedoucõÂ za nõÂm. R
musõÂ daÂt znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy prÏi prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ
cyklisty.
Ï idicÏ, kteryÂ se po prÏedjetõÂ zarÏazuje prÏed vo(3) R
zidlo, ktereÂ prÏedjel, musõÂ daÂvat znamenõÂ o zmeÏneÏ
smeÏru jõÂzdy a nesmõÂ ohrozit ani omezit rÏidicÏe vozidla,
ktereÂ prÏedjel.
Ï idicÏ prÏedjõÂzÏdeÏneÂho vozidla nesmõÂ zvysÏovat
(4) R
rychlost jõÂzdy ani jinak braÂnit prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ.
Ï idicÏ nesmõÂ prÏedjõÂzÏdeÏt
(5) R
a) nemaÂ-li prÏed sebe rozhled na takovou vzdaÂlenost,
kteraÂ je nutnaÂ k bezpecÏneÂmu prÏedjetõÂ,
b) jestlizÏe by se nemohl bezpecÏneÏ zarÏadit prÏed vozidlo nebo vozidla, kteraÂ hodlaÂ prÏedjet,
c) jestlizÏe by ohrozil nebo omezil protijedoucõÂ rÏidicÏe
nebo ohrozil jineÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
d) na prÏechodu pro chodce a bezprostrÏedneÏ prÏed
nõÂm,
e) daÂvaÂ-li rÏidicÏ vprÏedu jedoucõÂho vozidla znamenõÂ
o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy vlevo a nenõÂ-li mozÏneÂ prÏedjetõÂ vpravo podle odstavce 1 nebo prÏedjetõÂ v dalsÏõÂm
volneÂm jõÂzdnõÂm pruhu vyznacÏeneÂm na vozovce
v tomteÂzÏ smeÏru jõÂzdy,
f) na krÏizÏovatce a v teÏsneÂ blõÂzkosti prÏed nõÂ; tento
zaÂkaz neplatõÂ
1. jde-li o prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ vpravo podle odstavce 1,
2. jde-li o prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ jõÂzdnõÂch kol, mopeduÊ a motocykluÊ bez postrannõÂho vozõÂku,
3. na hlavnõÂ pozemnõÂ komunikaci,
4. na krÏizÏovatce s rÏõÂzenyÂm provozem,
g) na zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdu a v teÏsneÂ blõÂzkosti prÏed
nõÂm.
§ 18
Rychlost jõÂzdy
(1) Rychlost jõÂzdy musõÂ rÏidicÏ prÏizpuÊsobit zejmeÂna
svyÂm schopnostem, vlastnostem vozidla a naÂkladu,
prÏedpoklaÂdaneÂmu stavebnõÂmu a dopravneÏ technickeÂmu
stavu pozemnõÂ komunikace, jejõÂ kategorii a trÏõÂdeÏ, poveÏtrnostnõÂm podmõÂnkaÂm a jinyÂm okolnostem, ktereÂ je
mozÏno prÏedvõÂdat; smõÂ jet jen takovou rychlostõÂ, aby
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byl schopen zastavit vozidlo na vzdaÂlenost, na kterou
maÂ rozhled.
Ï idicÏ nesmõÂ
(2) R
a) snõÂzÏit naÂhle rychlost jõÂzdy nebo naÂhle zastavit,
pokud to nevyzÏaduje bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
b) omezovat plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, zejmeÂna bezduÊvodneÏ pomalou jõÂzdou
a pomalyÂm prÏedjõÂzÏdeÏnõÂm.
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla o maximaÂlnõÂ prÏõÂ(3) R
pustneÂ hmotnosti neprÏevysÏujõÂcõÂ 3 500 kg a autobusu
smõÂ jet mimo obec rychlostõÂ nejvyÂsÏe 90 km.h-1; na daÂlnici a silnici pro motorovaÂ vozidla rychlostõÂ nejvyÂsÏe
Ï idicÏ jineÂho motoroveÂho vozidla smõÂ jet
130 km.h-1. R
rychlostõÂ nejvyÂsÏe 80 km.h-1.
(4) V obci smõÂ jet rÏidicÏ rychlostõÂ nejvyÂsÏe
50 km.h-1, a jde-li o daÂlnici nebo silnici pro motorovaÂ
vozidla, nejvyÂsÏe 80 km.h-1.
Ï idicÏ nesmõÂ prÏekrocÏit nejvysÏsÏõÂ povolenou
(5) R
rychlost vozidla2), a jde-li o jõÂzdnõÂ soupravu, nejvysÏsÏõÂ
povolenou rychlost zÏaÂdneÂho z vozidel soupravy.
(6) MõÂstnõÂ uÂpravou provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch podle § 61 odst. 2 lze nejvysÏsÏõÂ dovolenou
rychlost podle odstavcuÊ 3 a 4 snõÂzÏit.
(7) MõÂstnõÂ uÂpravou provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch podle § 61 odst. 2 lze nejvysÏsÏõÂ dovolenou
rychlost podle odstavce 4 zvyÂsÏit, maximaÂlneÏ vsÏak
o 30 km.h-1.
(8) PrÏi pouzÏitõÂ sneÏhovyÂch rÏeteÏzuÊ na vozidle smõÂ
jet rÏidicÏ rychlostõÂ nejvyÂsÏe 50 km.h-1.
(9) UstanovenõÂ odstavcuÊ 3, 4 a 8 neplatõÂ pro rÏidicÏe
zpravodajskyÂch sluzÏeb15) a stanovenyÂch uÂtvaruÊ policie
a stanovenyÂch uÂtvaruÊ celnõÂch orgaÂnuÊ, je-li to nezbytneÏ
nutneÂ k plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem16), je vsÏak povinen dbaÂt potrÏebneÂ opatrnosti, aby neohrozil bezpecÏnost silnicÏnõÂho provozu
Â tvary policie stanovõÂ
na pozemnõÂch komunikacõÂch. U
ministr vnitra. UÂtvary celnõÂch orgaÂnuÊ stanovõÂ ministr
financõÂ.
§ 19
VzdaÂlenost mezi vozidly
Ï idicÏ vozidla jedoucõÂ za jinyÂm vozidlem musõÂ
(1) R
ponechat za nõÂm dostatecÏnou bezpecÏnostnõÂ vzdaÂlenost,
aby se mohl vyhnout sraÂzÏce v prÏõÂpadeÏ naÂhleÂho snõÂzÏenõÂ

) ZaÂkon cÏ. 153/1994 Sb., o zpravodajskyÂch sluzÏbaÂch CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

15
16

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 154/1994 Sb., o BezpecÏnostnõÂ informacÏnõÂ sluzÏbeÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 67/1992 Sb.,
o VojenskeÂm obranneÂm zpravodajstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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rychlosti nebo naÂhleÂho zastavenõÂ vozidla, ktereÂ jede
prÏed nõÂm.
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla o maximaÂlnõÂ prÏõÂ(2) R
pustneÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 3 500 kg, jõÂzdnõÂ soupravy,
jejõÂzÏ celkovaÂ deÂlka prÏesahuje 10 m, a zvlaÂsÏtnõÂho vozidla2) musõÂ mimo obec zachovaÂvat za vozidlem jedoucõÂm prÏed nõÂm takovou vzdaÂlenost, aby se prÏedjõÂzÏdeÏjõÂcõÂ
vozidlo mohlo prÏed neÏj bezpecÏneÏ zarÏadit; to neplatõÂ,
prÏipravuje-li se k prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ, prÏi prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ a prÏi soubeÏzÏneÂ jõÂzdeÏ.
Ï idicÏ, kteryÂ nehodlaÂ nebo nemuÊzÏe projet po(3) R
deÂl tramvaje vpravo, musõÂ za nõÂ jet v takoveÂ vzdaÂlenosti, aby umozÏnil projetõÂ podeÂl tramvaje ostatnõÂm rÏidicÏuÊm.
§ 20
VyhyÂbaÂnõÂ
Ï idicÏi protijedoucõÂch vozidel se vyhyÂbajõÂ vpravo,
R
vcÏas a v dostatecÏneÂ mõÂrÏe. Nemohou-li se bezpecÏneÏ vyhnout, musõÂ daÂt prÏednost v jõÂzdeÏ ten, na jehozÏ straneÏ
jõÂzdy je prÏekaÂzÏka nebo zuÂzÏenaÂ vozovka. MusõÂ-li jeden
z nich couvat, ucÏinõÂ tak ten, pro neÏhozÏ je to snazsÏõÂ nebo
meÂneÏ nebezpecÏneÂ. NenõÂ-li mozÏno se vyhnout protijedoucõÂ tramvaji vpravo, vyhyÂbaÂ se jõÂ vlevo.
§ 21
OdbocÏovaÂnõÂ
(1) PrÏi odbocÏovaÂnõÂ na krÏizÏovatce nebo na mõÂsto
lezÏõÂcõÂ mimo pozemnõÂ komunikaci musõÂ rÏidicÏ daÂvat znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy; prÏi odbocÏovaÂnõÂ nesmõÂ
ohrozit rÏidicÏe jedoucõÂ za nõÂm a musõÂ dbaÂt zvyÂsÏeneÂ
opatrnosti.
(2) VyzÏadujõÂ-li to okolnosti, naprÏõÂklad prÏi prÏepraveÏ dlouheÂho naÂkladu, musõÂ rÏidicÏ zajistit bezpecÏneÂ
odbocÏenõÂ pomocõÂ zpuÊsobileÂ a naÂlezÏiteÏ poucÏeneÂ osoby.
(3) PrÏed odbocÏovaÂnõÂm vpravo se musõÂ rÏidicÏ zarÏadit co nejblõÂzÏe k praveÂmu okraji vozovky; musõÂ-li prÏitom s ohledem na rozmeÏry vozidla nebo naÂkladu vybocÏit ze smeÏru sveÂ jõÂzdy vlevo, daÂvaÂ vzÏdy jen znamenõÂ
o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy vpravo. PrÏed odbocÏovaÂnõÂm vlevo
se musõÂ zarÏadit co nejdaÂle vlevo v cÏaÂsti vozovky urcÏeneÂ
pro jeho smeÏr jõÂzdy s ohledem na rozmeÏry vozidla
nebo naÂkladu a sÏõÂrÏku vozovky. OdbocÏujõÂ-li rÏidicÏi protijedoucõÂch vozidel vlevo, vyhyÂbajõÂ se vlevo.
Ï idicÏ, kteryÂ prÏi odbocÏovaÂnõÂ opousÏtõÂ pruÊbeÏzÏnyÂ
(4) R
pruh, musõÂ co nejdrÏõÂve vjet na odbocÏovacõÂ pruh, je-li
vyznacÏen.
Ï idicÏ odbocÏujõÂcõÂ vlevo musõÂ daÂt prÏednost
(5) R
v jõÂzdeÏ protijedoucõÂm motorovyÂm i nemotorovyÂm vozidluÊm, jezdcuÊm na zvõÂrÏeti, protijdoucõÂm organizovanyÂm uÂtvaruÊm chodcuÊ a pruÊvodcuÊm hnanyÂch zvõÂrÏat se
zvõÂrÏaty, tramvajõÂm jedoucõÂm v obou smeÏrech a vozidluÊm jedoucõÂm ve vyhrazeneÂm jõÂzdnõÂm pruhu, pro
neÏzÏ je tento jõÂzdnõÂ pruh vyhrazen.

Ï idicÏ odbocÏujõÂcõÂ vpravo musõÂ daÂt prÏednost
(6) R
v jõÂzdeÏ vozidluÊm jedoucõÂm ve vyhrazeneÂm jõÂzdnõÂm
pruhu, pro neÏzÏ je tento jõÂzdnõÂ pruh vyhrazen. Tam,
kde je povolena jõÂzda podeÂl tramvaje vlevo, musõÂ daÂt
prÏednost v jõÂzdeÏ i tramvaji.
(7) Tramvaj, kteraÂ prÏi odbocÏovaÂnõÂ nebo jineÂ
zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy krÏizÏuje smeÏr jõÂzdy vozidla jedoucõÂho po jejõÂ praveÂ nebo leveÂ straneÏ a daÂvaÂ znamenõÂ
o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy, maÂ prÏednost v jõÂzdeÏ.
§ 22
JõÂzda krÏizÏovatkou
Ï idicÏ prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂ na krÏizÏovatku po vedlejsÏõÂ po(1) R
zemnõÂ komunikaci oznacÏeneÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹Dej
prÏednost v jõÂzdeÏ!ª nebo ¹StuÊj, dej prÏednost v jõÂzdeÏ!ª
musõÂ daÂt prÏednost v jõÂzdeÏ vozidluÊm nebo jezdcuÊm na
zvõÂrÏatech prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂm po hlavnõÂ pozemnõÂ komunikaci
nebo organizovaneÂ skupineÏ chodcuÊ nebo pruÊvodcuÊm
hnanyÂch zvõÂrÏat se zvõÂrÏaty prÏichaÂzejõÂcõÂm po hlavnõÂ pozemnõÂ komunikaci.
(2) NevyplyÂvaÂ-li prÏednost v jõÂzdeÏ z ustanovenõÂ
odstavce 1, musõÂ daÂt rÏidicÏ prÏednost v jõÂzdeÏ vozidluÊm
nebo jezdcuÊm na zvõÂrÏatech prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂm zprava nebo
organizovaneÂ skupineÏ chodcuÊ nebo pruÊvodcuÊm hnanyÂch zvõÂrÏat se zvõÂrÏaty prÏichaÂzejõÂcõÂm zprava.
Ï idicÏ nesmõÂ vjet do krÏizÏovatky, nedovoluje-li
(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.
(4) Na prÏõÂkaz dopravnõÂ znacÏky ¹StuÊj, dej prÏednost v jõÂzdeÏ!ª musõÂ rÏidicÏ zastavit vozidlo na takoveÂm
mõÂsteÏ, odkud maÂ do krÏizÏovatky naÂlezÏityÂ rozhled.
Ï idicÏ vjõÂzÏdeÏjõÂcõÂ na kruhovyÂ objezd oznacÏenyÂ
(5) R
dopravnõÂmi znacÏkami ¹KruhovyÂ objezdª spolecÏneÏ se
znacÏkou ¹Dej prÏednost v jõÂzdeÏ!ª nebo ¹KruhovyÂ objezdª spolecÏneÏ se znacÏkou ¹StuÊj, dej prÏednost v jõÂzdeÏ!ª
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.
§ 23
VjõÂzÏdeÏnõÂ na pozemnõÂ komunikaci
(1) PrÏi vjõÂzÏdeÏnõÂ z mõÂsta lezÏõÂcõÂho mimo pozemnõÂ
komunikaci na pozemnõÂ komunikaci musõÂ daÂt rÏidicÏ
prÏednost v jõÂzdeÏ vozidluÊm nebo jezdcuÊm na zvõÂrÏatech
jedoucõÂm po pozemnõÂ komunikaci nebo organizovaneÂmu uÂtvaru chodcuÊ nebo pruÊvodcuÊm hnanyÂch zvõÂrÏat
se zvõÂrÏaty jdoucõÂm po pozemnõÂ komunikaci. To platõÂ
i prÏi vjõÂzÏdeÏnõÂ ze stezky pro cyklisty nebo z obytneÂ
nebo peÏsÏõÂ zoÂny na jinou pozemnõÂ komunikaci. To platõÂ
i prÏi vjõÂzÏdeÏnõÂ z uÂcÏeloveÂ pozemnõÂ komunikace nebo ze
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stezky pro cyklisty nebo z obytneÂ nebo peÏsÏõÂ zoÂny na
jinou pozemnõÂ komunikaci.

opatrnosti, aby neohrozil bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.

(2) VyzÏadujõÂ-li to okolnosti, zejmeÂna nedostatecÏnyÂ rozhled, musõÂ rÏidicÏ zajistit bezpecÏneÂ vjetõÂ na pozemnõÂ komunikaci pomocõÂ zpuÊsobileÂ a naÂlezÏiteÏ poucÏeneÂ osoby.

(3) PrÏi staÂnõÂ musõÂ zuÊstat volnyÂ alesponÏ jeden
jõÂzdnõÂ pruh sÏirokyÂ nejmeÂneÏ 3 m pro kazÏdyÂ smeÏr jõÂzdy;
prÏi zastavenõÂ musõÂ zuÊstat volnyÂ alesponÏ jeden jõÂzdnõÂ
pruh sÏirokyÂ nejmeÂneÏ 3 m pro oba smeÏry jõÂzdy.

(3) Vozidla vjõÂzÏdeÏjõÂcõÂ na pozemnõÂ komunikaci
musõÂ byÂt prÏedem ocÏisÏteÏna tak, aby neznecÏisÏt'ovala pozemnõÂ komunikaci.

(4) PrÏi zastavenõÂ a staÂnõÂ nesmõÂ rÏidicÏ znemozÏnit
ostatnõÂm rÏidicÏuÊm vyjetõÂ z rÏady stojõÂcõÂch vozidel. PrÏi
zastavenõÂ a staÂnõÂ vedle vozidla s oznacÏenõÂm ¹OznacÏenõÂ
vozidla prÏepravujõÂcõÂho osobu teÏzÏce pohyboveÏ postizÏenouª musõÂ ponechat bocÏnõÂ odstup nejmeÂneÏ 1,2 m.

§ 24
OtaÂcÏenõÂ a couvaÂnõÂ
(1) PrÏi otaÂcÏenõÂ platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ o odbocÏovaÂnõÂ (§ 21) a prÏi otaÂcÏenõÂ na krÏizÏovatce teÂzÏ ustanovenõÂ
o jõÂzdeÏ krÏizÏovatkou (§ 22).
(2) PrÏi couvaÂnõÂ rÏidicÏ nesmõÂ ohrozit ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(3) VyzÏadujõÂ-li to okolnosti, zejmeÂna nedostatecÏnyÂ rozhled, musõÂ rÏidicÏ zajistit bezpecÏneÂ otaÂcÏenõÂ
nebo couvaÂnõÂ pomocõÂ zpuÊsobileÂ a naÂlezÏiteÏ poucÏeneÂ
osoby.
Ï idicÏ nesmõÂ otaÂcÏet a couvat
(4) R
a) na neprÏehlednyÂch nebo jinak nebezpecÏnyÂch mõÂstech, naprÏõÂklad v neprÏehledneÂ zataÂcÏce a v jejõÂ teÏsneÂ
blõÂzkosti, prÏed neprÏehlednyÂm vrcholem stoupaÂnõÂ
pozemnõÂ komunikace, na neÏm a za nõÂm,
b) na krÏizÏovatce s rÏõÂzenyÂm provozem a v jejõÂ teÏsneÂ
blõÂzkosti,
c) na prÏechodu pro chodce,
d) na prÏejezdu pro cyklisty,
e) na zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdu a v jeho teÏsneÂ blõÂzkosti,
f) v tunelu a v jeho teÏsneÂ blõÂzkosti,
g) na pozemnõÂ komunikaci s jednosmeÏrnyÂm provozem; smõÂ vsÏak couvat, jestlizÏe je to nezbytneÏ
nutneÂ, naprÏõÂklad k zajetõÂ do rÏady stojõÂcõÂch vozidel
nebo vyjetõÂ z nõÂ.
ZastavenõÂ a staÂnõÂ
§ 25
Ï idicÏ smõÂ zastavit a staÂt jen
(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 3500 kg
zastavit a staÂt kolmo, poprÏõÂpadeÏ sÏikmo k okraji
pozemnõÂ komunikace nebo zastavit v druheÂ rÏadeÏ.
(2) Ve druheÂ rÏadeÏ smõÂ prÏi vyÂkonu taxisluzÏby zastavit rÏidicÏ taxisluzÏby, je vsÏak povinen dbaÂt potrÏebneÂ

(5) ZajõÂzÏdõÂ-li rÏidicÏ za uÂcÏelem zastavenõÂ nebo staÂnõÂ
k okraji pozemnõÂ komunikace nebo k chodnõÂku, musõÂ
daÂvat znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy.
Ï idicÏ vozidla, ktereÂ zastavilo nebo staÂlo a opeÏt
(6) R
vyjõÂzÏdõÂ od okraje pozemnõÂ komunikace nebo od chodnõÂku, musõÂ daÂvat znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy a nesmõÂ
ohrozit ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch koÏ idicÏi autobusu hromadneÂ dopravy osob
munikacõÂch. R
nebo trolejbusu musõÂ v obci rÏidicÏi ostatnõÂch vozidel
umozÏnit vyjetõÂ ze zastaÂvky nebo ze zastaÂvkoveÂho
pruhu, a to snõÂzÏenõÂm rychlosti jõÂzdy, poprÏõÂpadeÏ i zastavenõÂm vozidla; rÏidicÏ autobusu nebo trolejbusu prÏitom
nesmõÂ ohrozit zejmeÂna rÏidicÏe vozidel jedoucõÂch stejnyÂm smeÏrem.
§ 26
(1) OtevõÂrat dverÏe nebo bocÏnõÂ steÏny vozidla, jakozÏ
i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z neÏho se smõÂ
jen tehdy, nenõÂ-li tõÂm ohrozÏena bezpecÏnost nastupujõÂcõÂch nebo vystupujõÂcõÂch osob ani jinyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
Ï idicÏ, kteryÂ se hodlaÂ vzdaÂlit od vozidla tak, zÏe
(2) R
nemuÊzÏe v prÏõÂpadeÏ potrÏeby okamzÏiteÏ zasaÂhnout, musõÂ
ucÏinit takovaÂ opatrÏenõÂ, aby vozidlo nemohlo ohrozit
bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a nemohla je neopraÂvneÏneÏ uzÏõÂt jinaÂ osoba. Je-li vozidlo
povinneÏ vybaveno zarÏõÂzenõÂm proti neopraÂvneÏneÂmu
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla
pouzÏitõÂ2), musõÂ je rÏidicÏ uzÏõÂt. R
nebo jõÂzdnõÂ soupravy povinneÏ vybavenyÂch zaklaÂdacõÂmi
klõÂny2) jich musõÂ uzÏõÂt, je-li trÏeba zajistit vozidlo nebo
soupravu proti pohybu.
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla, ktereÂ je povinneÏ
(3) R
vybaveno prÏenosnyÂm vyÂstrazÏnyÂm trojuÂhelnõÂkem2),
musõÂ tohoto trojuÂhelnõÂku uzÏõÂt po dobu nouzoveÂho
staÂnõÂ, naprÏõÂklad prÏi prÏerusÏenõÂ jõÂzdy pro zaÂvadu na vozidle nebo naÂkladu, v duÊsledku dopravnõÂ nehody nebo
pro naÂhlou nevolnost, jestlizÏe takoveÂ vozidlo tvorÏõÂ prÏekaÂzÏku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch. TrojuÂhelnõÂk musõÂ umõÂstit na okraj vozovky tak, aby byl pro
prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂ rÏidicÏe vcÏas a zrÏetelneÏ viditelnyÂ, a to ve vzdaÂlenosti nejmeÂneÏ 50 m, na daÂlnici nejmeÂneÏ 100 m za
vozidlem. V obci muÊzÏe byÂt tato vzdaÂlenost, vyzÏadujõÂ-li to okolnosti, kratsÏõÂ. Je-li motoroveÂ vozidlo vybaveno vyÂstrazÏnyÂm sveÏtelnyÂm zarÏõÂzenõÂm2), musõÂ ho rÏidicÏ
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uzÏõÂt nejmeÂneÏ po dobu, nezÏ vyÂstrazÏnyÂ trojuÂhelnõÂk
umõÂstõÂ na vozovce.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

n)
o)

§ 27
Ï
(1) RidicÏ nesmõÂ zastavit a staÂt
v neprÏehledneÂ zataÂcÏce a v jejõÂ teÏsneÂ blõÂzkosti,
prÏed neprÏehlednyÂm vrcholem stoupaÂnõÂ pozemnõÂ
komunikace, na neÏm a za nõÂm,
na prÏechodu pro chodce a ve vzdaÂlenosti kratsÏõÂ
nezÏ 5 m prÏed nõÂm,
na krÏizÏovatce a ve vzdaÂlenosti kratsÏõÂ nezÏ 5 m prÏed
hranicõÂ krÏizÏovatky a 5 m za nõÂ; tento zaÂkaz neplatõÂ
v obci na krÏizÏovatce tvaru ¹Tª na proteÏjsÏõÂ straneÏ
vyuÂst'ujõÂcõÂ pozemnõÂ komunikace,
v prÏipojovacõÂm nebo odbocÏovacõÂm pruhu,
u zastaÂvky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu
bez naÂstupnõÂho ostruÊvku v uÂseku, kteryÂ zacÏõÂnaÂ
dopravnõÂ znacÏkou ¹ZastaÂvka autobusuª, ¹ZastaÂvka tramvajeª nebo ¹ZastaÂvka trolejbusuª
a koncÏõÂ ve vzdaÂlenosti 5 m za oznacÏnõÂkem zastaÂvky, a tam, kde takovaÂ dopravnõÂ znacÏka nenõÂ,
ve vzdaÂlenosti kratsÏõÂ nezÏ 30 m prÏed a 5 m za
oznacÏnõÂkem zastaÂvky; je-li prostor zastaÂvky vyznacÏen vodorovnou dopravnõÂ znacÏkou ¹ZastaÂvka
autobusu nebo trolejbusuª nebo ¹ZastaÂvka tramvajeª, platõÂ tento zaÂkaz jen pro vyznacÏenyÂ prostor,
na zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdu, v podjezdu a v tunelu
a ve vzdaÂlenosti kratsÏõÂ nezÏ 15 m prÏed nimi a za
nimi,
v mõÂsteÏ, kde by vozidlo zakryÂvalo svislou dopravnõÂ znacÏku nebo vodorovnou dopravnõÂ znacÏku
¹SmeÏroveÂ sÏipkyª nebo ¹NaÂpis na vozovceª,
ve vyhrazeneÂm jõÂzdnõÂm pruhu,
v jõÂzdnõÂch pruzõÂch vyznacÏenyÂch na vozovce mimo
praveÂho jõÂzdnõÂho pruhu,
ve vzdaÂlenosti kratsÏõÂ nezÏ 5 m od zacÏaÂtku a konce
vodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky ¹PodeÂlnaÂ cÏaÂra souvislaÂª nebo naÂstupnõÂho ostruÊvku tam, kde by mezi
touto dopravnõÂ znacÏkou nebo naÂstupnõÂm ostruÊvkem a vozidlem nezuÊstal volnyÂ alesponÏ jeden
jõÂzdnõÂ pruh sÏirokyÂ nejmeÂneÏ 3 m,
na mosteÏ,
v tunelu; to neplatõÂ v prÏõÂpadeÏ nouzoveÂho staÂnõÂ na
mõÂsteÏ oznacÏeneÂm dopravnõÂ znacÏkou ¹NouzoveÂ
staÂnõÂª; v prÏõÂpadeÏ nouzoveÂho staÂnõÂ musõÂ rÏidicÏ vypnout motor,
prÏed vjezdem na pozemnõÂ komunikaci z polnõÂ
nebo lesnõÂ cesty nebo z mõÂsta lezÏõÂcõÂho mimo pozemnõÂ komunikaci,
na vyhrazeneÂm parkovisÏti, nejde-li o vozidlo, pro

16a
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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,
p) na tramvajoveÂm paÂsu,
r) na silnicÏnõÂ vegetaci, pokud to nenõÂ povoleno
mõÂstnõÂ uÂpravou provozu na pozemnõÂ komunikaci,
s) na jinyÂch mõÂstech, kde by tõÂm byla ohrozÏena bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, zejmeÂna jõÂzda ostatnõÂch vozidel.
(2) ZaÂkaz zastavenõÂ a staÂnõÂ podle odstavce 1
põÂsm. s) neplatõÂ pro rÏidicÏe vozidel, kteraÂ plnõÂ povinnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona16a).
(3) V dobeÏ od 5.00 do 19.00 hodin je zakaÂzaÂno
staÂnõÂ tam, kde by nezuÊstal mezi vozidlem a nejblizÏsÏõÂ
tramvajovou kolejnicõÂ volnyÂ jõÂzdnõÂ pruh sÏirokyÂ nejmeÂneÏ 3,5 m.
(4) Na silnicõÂch I. trÏõÂdy a za snõÂzÏeneÂ viditelnosti
i na silnicõÂch II. a III. trÏõÂdy1) je mimo obec zakaÂzaÂno
zastavenõÂ a staÂnõÂ jinde nezÏ na mõÂstech oznacÏenyÂch dopravnõÂ znacÏkou jako parkovisÏteÏ.
(5) Na dopravnõÂm okruhu oznacÏeneÂm dopravnõÂ
znacÏkou ¹Okruhª nebo ¹ZmeÏna smeÏru okruhuª je zakaÂzaÂno staÂnõÂ.
(6) O odstraneÏnõÂ vozidla, ktereÂ neopraÂvneÏneÏ stojõÂ
na vyhrazeneÂm parkovisÏti, rozhodne policista nebo
straÂzÏnõÂk obecnõÂ policie; vozidlo se odstranõÂ na naÂklad
jeho provozovatele.
ZÏeleznicÏnõÂ prÏejezd
§ 28
(1) PrÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem si musõÂ rÏidicÏ pocÏõÂnat zvlaÂsÏt' opatrneÏ, zejmeÂna se prÏesveÏdcÏit, zda muÊzÏe
zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd bezpecÏneÏ prÏejet.
(2) Vozidla se prÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem rÏadõÂ za
sebou v porÏadõÂ, ve ktereÂm prÏijela. Nejde-li o soubeÏzÏnou
jõÂzdu nebo o jõÂzdu podle § 12 odst. 2, smeÏjõÂ vozidla
prÏejõÂzÏdeÏt prÏes zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd jen v jednom jõÂzdnõÂm
proudu.
(3) Ve vzdaÂlenosti 50 m prÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem a prÏi jeho prÏejõÂzÏdeÏnõÂ smõÂ rÏidicÏ jet rychlostõÂ nejvyÂsÏe
30 km.h-1. SvõÂtõÂ-li prÏerusÏovaneÂ bõÂleÂ sveÏtlo signaÂlu prÏejezdoveÂho zabezpecÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, smõÂ 50 m prÏed
zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem a prÏi jeho prÏejõÂzÏdeÏnõÂ jet rychlostõÂ nejvyÂsÏe 50 km.h-1. PrÏi prÏejõÂzÏdeÏnõÂ zÏeleznicÏnõÂho
prÏejezdu nesmõÂ rÏidicÏ zbytecÏneÏ prodluzÏovat dobu jeho
prÏejõÂzÏdeÏnõÂ.

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 29/2000 Sb., o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(4) Dojde-li k zastavenõÂ vozidla na zÏeleznicÏnõÂm
prÏejezdu, musõÂ jeho rÏidicÏ odstranit vozidlo mimo zÏeleznicÏnõÂ trat'17), a nemuÊzÏe-li tak ucÏinit, musõÂ neprodleneÏ
ucÏinit vsÏe, aby rÏidicÏi kolejovyÂch vozidel byli prÏed nebezpecÏõÂm vcÏas varovaÂni.
(5) PrÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem, u ktereÂho je
umõÂsteÏna dopravnõÂ znacÏka ¹StuÊj, dej prÏednost v jõÂzdeÏ!ª,
musõÂ rÏidicÏ zastavit vozidlo na takoveÂm mõÂsteÏ, odkud
maÂ naÂlezÏityÂ rozhled na trat'.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

§ 29
Ï
(1) RidicÏ nesmõÂ vjõÂzÏdeÏt na zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd,
je-li daÂvaÂna vyÂstraha dveÏma cÏervenyÂmi strÏõÂdaveÏ
prÏerusÏovanyÂmi sveÏtly signaÂlu prÏejezdoveÂho zabezpecÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ,
je-li daÂvaÂna vyÂstraha prÏerusÏovanyÂm zvukem houkacÏky nebo zvonku prÏejezdoveÂho zabezpecÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ,
sklaÂpeÏjõÂ-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihajõÂ-li se
zaÂvory,
je-li jizÏ videÏt nebo slysÏet prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂ vlak nebo jineÂ
draÂzÏnõÂ vozidlo nebo je-li slysÏet jeho houkaÂnõÂ nebo
põÂskaÂnõÂ; toto neplatõÂ, svõÂtõÂ-li prÏerusÏovaneÂ bõÂleÂ
sveÏtlo signaÂlu prÏejezdoveÂho zabezpecÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ,
daÂvaÂ-li znamenõÂ k zastavenõÂ vozidla zameÏstnanec
draÂhy krouzÏenõÂm cÏervenyÂm nebo zÏlutyÂm praporkem a za snõÂzÏeneÂ viditelnosti krouzÏenõÂm cÏervenyÂm
sveÏtlem,
nedovoluje-li situace za zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem
jeho bezpecÏneÂ prÏejetõÂ a pokracÏovaÂnõÂ v jõÂzdeÏ.

(2) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. a),
b) a c) smõÂ rÏidicÏ vjõÂzÏdeÏt na zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd pouze
tehdy, jestlizÏe prÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem dostal od
poveÏrÏeneÂho zameÏstnance provozovatele draÂhy11)
k jõÂzdeÏ prÏes zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd uÂstnõÂ souhlas. V tomto
prÏõÂpadeÏ je rÏidicÏ povinen rÏõÂdit se prÏi jõÂzdeÏ prÏes zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd pokyny poveÏrÏeneÂho zameÏstnance provozovatele draÂhy. PoveÏrÏenyÂ zameÏstnanec provozovatele
draÂhy je povinen se na pozÏaÂdaÂnõÂ rÏidicÏe prokaÂzat platnyÂm poveÏrÏenõÂm provozovatele draÂhy.
§ 30
ZnamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy
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okolnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, zejmeÂna na rÏidicÏe jedoucõÂ za nõÂm a na povahu jõÂzdnõÂho
uÂkonu.
(3) ZnamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy se daÂvaÂ smeÏrovyÂmi sveÏtly. NenõÂ-li jimi vozidlo vybaveno nebo prÏi
jejich porusÏe, daÂvaÂ se znamenõÂ upazÏenõÂm. PazÏõÂ ohnutou
v lokti nahoru se daÂvaÂ znamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy na
opacÏnou stranu. VyzÏadujõÂ-li to okolnosti, zejmeÂna
nenõÂ-li znamenõÂ daÂvaneÂ smeÏrovyÂmi sveÏtly nebo pazÏõÂ
dostatecÏneÏ viditelneÂ naprÏõÂklad pro sÏõÂrÏku naÂkladu nebo
za snõÂzÏeneÂ viditelnosti, musõÂ se daÂvat znamenõÂ jinyÂm
zrÏetelnyÂm zpuÊsobem, naprÏõÂklad zpuÊsobilou a naÂlezÏiteÏ
poucÏenou osobou. Jinak smõÂ rÏidicÏ proveÂst zamyÂsÏlenyÂ
jõÂzdnõÂ uÂkon jen tehdy a takovyÂm zpuÊsobem, aby nebyli
ohrozÏeni ani omezeni ostatnõÂ uÂcÏastnõÂci provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(4) ZnamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy daÂvaneÂ smeÏrovyÂmi sveÏtly ponechaÂ rÏidicÏ jen do doby ukoncÏenõÂ
zmeÏny smeÏru jõÂzdy, vybocÏenõÂ z neÏho, nebo pokud vozidlo nezaujme mõÂsto v jõÂzdnõÂm pruhu, do ktereÂho prÏejõÂzÏdõÂ. ZnamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy pazÏõÂ se daÂvaÂ jen
prÏed zapocÏetõÂm jõÂzdnõÂho uÂkonu.
(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.
§ 31
VyÂstrazÏnaÂ znamenõÂ
(1) Je-li to nutneÂ k odvraÂcenõÂ hrozõÂcõÂho nebezpecÏõÂ, daÂvaÂ rÏidicÏ zvukoveÂ vyÂstrazÏneÂ znamenõÂ. Mimo
obec muÊzÏe rÏidicÏ daÂvat zvukoveÂ vyÂstrazÏneÂ znamenõÂ
i tehdy, je-li to nutneÂ k upozorneÏnõÂ rÏidicÏe prÏedjõÂzÏdeÏneÂho vozidla.
(2) MõÂsto zvukoveÂho vyÂstrazÏneÂho znamenõÂ smõÂ
rÏidicÏ daÂvat sveÏtelneÂ vyÂstrazÏneÂ znamenõÂ kraÂtkyÂm prÏerusÏovanyÂm rozsvõÂcenõÂm daÂlkoveÂho sveÏtla nebo prÏepõÂnaÂnõÂm potkaÂvacõÂch a daÂlkovyÂch sveÏtel; k upozorneÏnõÂ rÏidicÏe prÏedjõÂzÏdeÏneÂho vozidla je smõÂ daÂvat i v obci.

(1) ZnamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy musõÂ rÏidicÏ daÂvat kromeÏ prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v jednotlivyÂch ustanovenõÂch takeÂ vzÏdy prÏi zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy, vybocÏovaÂnõÂ
z neÏho, nebo jestlizÏe to vyzÏaduje bezpecÏnost provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch.

(3) Je-li nutneÂ upozornit ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch na hrozõÂcõÂ nebezpecÏõÂ, zejmeÂna v prÏõÂpadech, kdy je nutneÂ naÂhle snõÂzÏit
rychlost jõÂzdy nebo zastavit vozidlo, daÂvaÂ rÏidicÏ sveÏtelneÂ
vyÂstrazÏneÂ znamenõÂ zapnutõÂm vyÂstrazÏneÂho sveÏtleneÂho
zarÏõÂzenõÂ.

(2) ZnamenõÂ o zmeÏneÏ smeÏru jõÂzdy musõÂ rÏidicÏ daÂvat vcÏas prÏed zapocÏetõÂm jõÂzdnõÂho uÂkonu s ohledem na

(4) VyÂstrazÏneÂ znamenõÂ se uzÏõÂvaÂ jen po dobu nezbytneÏ nutnou.

17

) § 9 vyhlaÂsÏky cÏ. 177/1995 Sb., kterou se vydaÂvaÂ stavebnõÂ a technickyÂ rÏaÂd drah.
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OsveÏtlenõÂ vozidel
§ 32
(1) MotoroveÂ vozidlo musõÂ mõÂt za jõÂzdy rozsvõÂcena
obrysovaÂ sveÏtla a potkaÂvacõÂ sveÏtla nebo 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).
Ï idicÏ nesmõÂ uzÏõÂt daÂlkovaÂ sveÏtla, je-li vozovka
(3) R
dostatecÏneÏ a souvisle osveÏtlena nebo mohl-li by byÂt
oslneÏn rÏidicÏ protijedoucõÂho vozidla, rÏidicÏ vozidla jedoucõÂho prÏed nõÂm nebo jinyÂ uÂcÏastnõÂk provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, strojvedoucõÂ vlaku, rÏidicÏ jineÂho draÂzÏnõÂho vozidla nebo rÏidicÏ plavidla. PrÏi zastavenõÂ vozidla prÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem nesmõÂ rÏidicÏ
uzÏõÂt ani potkaÂvacõÂ sveÏtla, pokud by jimi mohl oslnit
rÏidicÏe vozidla v protismeÏru.

(4) PrÏi vlecÏenõÂ motoroveÂho vozidla musõÂ byÂt
deÂlka spojnice takovaÂ, aby vzdaÂlenost mezi vozidly
nebyla veÏtsÏõÂ nezÏ 6 m; uzÏije-li se lana, nesmõÂ byÂt vzdaÂlenost mezi vozidly mensÏõÂ nezÏ 2,5 m, a uzÏije-li se tycÏe,
nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 1 m. Spojnice musõÂ byÂt zrÏetelneÏ
oznacÏena (tycÏ prÏõÂcÏnyÂmi cÏervenyÂmi a bõÂlyÂmi pruhy
o sÏõÂrÏce 75 mm, lano cÏervenyÂm praporkem nebo sÏtõÂtkem
o rozmeÏru nejmeÂneÏ 300 x 300 mm).
Ï idicÏi vlecÏneÂho a vlecÏeneÂho vozidla jsou po(5) R
vinni si prÏedem dohodnout zpuÊsob dorozumõÂvaÂnõÂ beÏhem jõÂzdy.
(6) VlecÏenõÂ võÂce nezÏ jednoho motoroveÂho vozidla
nebo motoroveÂho vozidla s prÏõÂveÏsem je zakaÂzaÂno. SmõÂ
se vsÏak vleÂci motoroveÂ vozidlo s naÂveÏsem. Za motorovyÂm vozidlem s prÏõÂveÏsem se nesmõÂ vleÂci jineÂ motoroveÂ
vozidlo. Motocykl bez postrannõÂho vozõÂku a moped se
nesmõÂ vleÂci nebo uzÏõÂt jako vlecÏneÂ vozidlo.
(7) Autobus nebo motoroveÂ vozidlo vlecÏeneÂ pomocõÂ zvlaÂsÏtnõÂho zarÏõÂzenõÂ se smõÂ vleÂci jen bez prÏepravovanyÂch osob.

(4) PrÏednõÂ sveÏtla do mlhy smõÂ rÏidicÏ uzÏõÂt jen za
mlhy, sneÏzÏenõÂ nebo husteÂho desÏteÏ. ZadnõÂ sveÏtla do
mlhy musõÂ rÏidicÏ za mlhy, sneÏzÏenõÂ nebo husteÂho desÏteÏ
uzÏõÂt vzÏdy.

(8) U vlecÏneÂho vozidla musõÂ byÂt rozsvõÂcena obrysovaÂ a potkaÂvacõÂ sveÏtla. VlecÏeneÂ vozidlo musõÂ byÂt
zezadu viditelneÏ oznacÏeno vyÂstrazÏnyÂm trojuÂhelnõÂkem,
naprÏõÂklad za sklem, na zadnõÂm cÏele korby.

(5) CÏinnaÂ plocha sveÏtel nesmõÂ byÂt zakryta nebo
nadmeÏrneÏ znecÏisÏteÏna.

(9) Za snõÂzÏeneÂ viditelnosti musõÂ byÂt u vlecÏeneÂho
vozidla rozsvõÂcena obrysovaÂ nebo potkaÂvacõÂ sveÏtla. PrÏi
jejich porusÏe musõÂ byÂt vozidlo osveÏtleno na straneÏ ke
strÏedu vozovky vprÏedu neoslnÏujõÂcõÂm bõÂlyÂm sveÏtlem
a vzadu alesponÏ jednõÂm cÏervenyÂm sveÏtlem; tato sveÏtla
musõÂ byÂt dobrÏe viditelnaÂ a nesmeÏjõÂ byÂt umõÂsteÏna daÂle
nezÏ 400 mm od bocÏnõÂho obrysu vozidla.

§ 33
(1) MotoroveÂ vozidlo nebo jõÂzdnõÂ souprava, jejichzÏ rozmeÏry nebo rozmeÏry naÂkladu prÏesahujõÂ mõÂry
stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem2), musõÂ mõÂt
za jõÂzdy rozsvõÂcena obrysovaÂ a potkaÂvacõÂ sveÏtla.
(2) Vozidlo stojõÂcõÂ za snõÂzÏeneÂ viditelnosti v obci
na mõÂsteÏ, kde tvorÏõÂ prÏekaÂzÏku provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch, nebo na pozemnõÂ komunikaci mimo
obec musõÂ mõÂt rozsvõÂcena alesponÏ na straneÏ prÏivraÂceneÂ
ke strÏedu pozemnõÂ komunikace obrysovaÂ nebo parkovacõÂ sveÏtla, poprÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt osveÏtleno na straneÏ prÏivraÂceneÂ ke strÏedu pozemnõÂ komunikace alesponÏ jednõÂm
bõÂlyÂm neoslnÏujõÂcõÂm sveÏtlem viditelnyÂm zprÏedu i zezadu. To neplatõÂ na parkovisÏti.
§ 34
VlecÏenõÂ motorovyÂch vozidel
(1) PrÏi vlecÏenõÂ motoroveÂho vozidla se smõÂ jet
rychlostõÂ nejvyÂsÏe 60 km.h-1.
(2) MotoroveÂ vozidlo se smõÂ vleÂci na laneÏ jen
tehdy, maÂ-li bez zaÂvad rÏõÂzenõÂ a uÂcÏinneÂ brzdy.
(3) MotoroveÂ vozidlo se smõÂ vleÂci na tycÏi jen
tehdy, maÂ-li bez zaÂvad rÏõÂzenõÂ. NemaÂ-li vlecÏeneÂ vozidlo
uÂcÏinneÂ brzdy, nesmõÂ jeho okamzÏitaÂ hmotnost byÂt vysÏsÏõÂ
nezÏ okamzÏitaÂ hmotnost vlecÏneÂho vozidla.

Od dõÂ l 2
JõÂzda vozidly ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂpadech
Provoz na daÂlnici
§ 35
(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) 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.
Ï idicÏ smõÂ na daÂlnici vjõÂzÏdeÏt a z daÂlnice vyjõÂzÏ(2) R
deÏt jen na mõÂstech k tomu urcÏenyÂch.
(3) ZaÂkaz provozu podle odstavcuÊ 1 a 2 neplatõÂ
pro vozidla spraÂvce komunikace opraÂvneÏneÏ uzÏitaÂ prÏi
jejõÂ spraÂveÏ a uÂdrzÏbeÏ.
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§ 36
Ï idicÏi je na daÂlnici zakaÂzaÂno
(1) R
a) zastavenõÂ a staÂnõÂ jinde nezÏ na mõÂstech oznacÏenyÂch
jako parkovisÏteÏ. PrÏi nouzoveÂm staÂnõÂ podle § 26
odst. 3 musõÂ vozidlo staÂt na krajnici, a jen nenõÂ-li
to mozÏneÂ, na vozovce. TakoveÂ vozidlo musõÂ rÏidicÏ
vzÏdy oznacÏit jako prÏekaÂzÏku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch; jde-li o motoroveÂ vozidlo povinneÏ vybaveneÂ prÏenosnyÂm vyÂstrazÏnyÂm trojuÂhelnõÂkem2), musõÂ rÏidicÏ umõÂstit trojuÂhelnõÂk podle § 26
odst. 3,
b) otaÂcÏenõÂ, couvaÂnõÂ a vjõÂzÏdeÏnõÂ na strÏednõÂ deÏlicõÂ paÂs
vcÏetneÏ mõÂst, kde je paÂs prÏerusÏen.
(2) Dojde-li beÏhem jõÂzdy na vozidle nebo naÂkladu
k zaÂvadeÏ, pro kterou nelze dosaÂhnout na rovineÏ rychlosti nejmeÂneÏ 80 km.h-1, musõÂ rÏidicÏ daÂlnici opustit na
nejblizÏsÏõÂm vyÂjezdu.
(3) VlecÏenõÂ motoroveÂho vozidla je dovoleno jen
tehdy, jestlizÏe je to nutneÂ k jeho odstraneÏnõÂ z daÂlnice.
Vozidlo smõÂ byÂt vlecÏeno jen k nejblizÏsÏõÂmu vyÂjezdu, kde
musõÂ daÂlnici opustit.
Ï idicÏ naÂkladnõÂho automobilu o celkoveÂ hmot(4) R
nosti 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.
§ 37
NenõÂ-li v tomto oddõÂlu stanoveno jinak, platõÂ pro
provoz na daÂlnici ostatnõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona.
§ 38
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lostõÂ nejvyÂsÏe 20 km.h-1. PrÏitom musõÂ dbaÂt zvyÂsÏeneÂ
ohleduplnosti vuÊcÏi chodcuÊm, ktereÂ nesmõÂ ohrozit;
v prÏõÂpadeÏ nutnosti musõÂ zastavit vozidlo. StaÂnõÂ je dovoleno jen na mõÂstech oznacÏenyÂch jako parkovisÏteÏ.
(6) Za uÂcÏelem organizovaÂnõÂ dopravy muÊzÏe obec
v obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏce obce vydaneÂ v prÏeneseneÂ
puÊsobnosti vymezit mõÂstnõÂ komunikace nebo jejich
uÂseky v obytneÂ zoÂneÏ, ktereÂ nelze uzÏõÂt ke staÂnõÂ naÂkladnõÂho vozidla2) nebo jõÂzdnõÂ soupravy2).
(7) V obytneÂ zoÂneÏ a peÏsÏõÂ zoÂneÏ musõÂ chodci umozÏnit vozidluÊm jõÂzdu. To platõÂ i pro deÏti hrajõÂcõÂ si v obytneÂ
zoÂneÏ.
§ 40
NenõÂ-li v tomto oddõÂlu stanoveno jinak, platõÂ pro
provoz v obytneÂ zoÂneÏ a peÏsÏõÂ zoÂneÏ ostatnõÂ ustanovenõÂ
tohoto zaÂkona.
JõÂzda vozidel s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy
§ 41
Ï idicÏ vozidla, kteryÂ prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ souvise(1) R
jõÂcõÂch s vyÂkonem zvlaÂsÏtnõÂch povinnostõÂ uzÏõÂvaÂ zvlaÂsÏtnõÂho vyÂstrazÏneÂho sveÏtla modreÂ barvy2), prÏõÂpadneÏ doplneÏneÂho o zvlaÂsÏtnõÂ zvukoveÂ vyÂstrazÏneÂ znamenõÂ (daÂle
jen ¹vozidlo s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdyª), nenõÂ povinen
dodrzÏovat § 4 põÂsm. c), § 5 odst. 1 põÂsm. f), g) a h), § 6
odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 põÂsm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4,
5 a 6, § 13 azÏ 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3,
§ 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25
odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5,
§ 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5;
je vsÏak povinen dbaÂt potrÏebneÂ opatrnosti, aby neohrozil bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.

(4) Do peÏsÏõÂ zoÂny je povolen vjezd jen vozidluÊm
vyznacÏenyÂm ve spodnõÂ cÏaÂsti dopravnõÂ znacÏky podle
odstavce 2.

(2) ZvlaÂsÏtnõÂm zvukovyÂm vyÂstrazÏnyÂm zarÏõÂzenõÂm
doplneÏnyÂm zvlaÂsÏtnõÂm vyÂstrazÏnyÂm sveÏtlem modreÂ
barvy2) mohou byÂt vybavena vozidla
a) Ministerstva vnitra pouzÏõÂvanaÂ policiõÂ a oznacÏenaÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu13),
b) VeÏzenÏskeÂ sluzÏby,
c) vojenskeÂ policie oznacÏenaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12),
d) obecnõÂ policie5), kteraÂ urcÏõÂ obec,
e) hasicÏskyÂch zaÂchrannyÂch sboruÊ,
f) duÊlnõÂ zaÂchranneÂ sluzÏby,
g) poruchoveÂ sluzÏby plynaÂrenskyÂch zarÏõÂzenõÂ,
h) zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby a dopravy nemocnyÂch, raneÏnyÂch a rodicÏek,
i) ozbrojenyÂch sil pouzÏõÂvanaÂ u vojenskyÂch zaÂchrannyÂch uÂtvaruÊ pro plneÏnõÂ humanitaÂrnõÂch uÂkoluÊ civilnõÂ ochrany,
j) celnõÂ spraÂvy oznacÏenaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu14).

(5) V obytneÂ zoÂneÏ a peÏsÏõÂ zoÂneÏ smõÂ rÏidicÏ jet rych-

(3) VlaÂda muÊzÏe stanovit narÏõÂzenõÂm dalsÏõÂ vozidla,

UstanovenõÂ o provozu na daÂlnici platõÂ i na silnici
pro motorovaÂ vozidla.
Provoz v obytneÂ a peÏsÏõÂ zoÂneÏ
§ 39
(1) ObytnaÂ zoÂna je zastaveÏnaÂ oblast, jejõÂzÏ zacÏaÂtek
je oznacÏen dopravnõÂ znacÏkou ¹ObytnaÂ zoÂnaª a konec
je oznacÏen dopravnõÂ znacÏkou ¹Konec obytneÂ zoÂnyª.
(2) PeÏsÏõÂ zoÂna je oblast, jejõÂzÏ zacÏaÂtek je oznacÏen
dopravnõÂ znacÏkou ¹PeÏsÏõÂ zoÂnaª a konec je oznacÏen dopravnõÂ znacÏkou ¹Konec peÏsÏõÂ zoÂnyª.
(3) V obytneÂ a peÏsÏõÂ zoÂneÏ smeÏjõÂ chodci uzÏõÂvat pozemnõÂ komunikaci v celeÂ jejõÂ sÏõÂrÏce, prÏicÏemzÏ se na neÏ
nevztahuje § 53. Hry deÏtõÂ na pozemnõÂ komunikaci jsou
dovoleny jen v obytneÂ zoÂneÏ.
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kteraÂ pro plneÏnõÂ uÂkoluÊ souvisejõÂcõÂch s vyÂkonem zvlaÂsÏtnõÂch povinnostõÂ mohou byÂt vybavena zvlaÂsÏtnõÂm zvukovyÂm vyÂstrazÏnyÂm zarÏõÂzenõÂm doplneÏnyÂm zvlaÂsÏtnõÂm
vyÂstrazÏnyÂm sveÏtlem modreÂ barvy.
Ï idicÏem vozidla s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy
(4) R
smõÂ byÂt osoba starsÏõÂ 21 let, kteraÂ musõÂ splnÏovat podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
Ï idicÏ vozidla s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy nesmõÂ
(5) R
za jõÂzdy jõÂst, põÂt a kourÏit.
(6) Odstavce 1 a 4 platõÂ obdobneÏ i pro rÏidicÏe vozidel doprovaÂzenyÂch vprÏedu, a jde-li o võÂce nezÏ trÏi
vozidla, i vzadu vozidly ozbrojenyÂch sil nebo ozbrojenyÂch sboruÊ s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy. DoprovaÂzenaÂ
vozidla musõÂ mõÂt rozsvõÂcena obrysovaÂ a potkaÂvacõÂ sveÏtla.
Ï idicÏi ostatnõÂch vozidel musõÂ vozidluÊm s praÂ(7) R
vem prÏednostnõÂ jõÂzdy a vozidluÊm jimi doprovaÂzenyÂm
umozÏnit bezpecÏnyÂ a plynulyÂ pruÊjezd, a jestlizÏe je to
nutneÂ, i zastavit vozidla na takoveÂm mõÂsteÏ, aby jim
neprÏekaÂzÏela. Do skupiny tvorÏeneÂ vozidly s praÂvem
prÏednostnõÂ jõÂzdy a vozidly jimi doprovaÂzenyÂmi se rÏidicÏi ostatnõÂch vozidel nesmeÏjõÂ zarÏazovat.
(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 strÏednõÂch
Ï idicÏi jedoucõÂ v krajnõÂch jõÂzdnõÂch
jõÂzdnõÂch pruzõÂch. R
pruzõÂch v jednom smeÏru jõÂzdy mohou prÏi vytvaÂrÏenõÂ
pruÊjezdneÂho jõÂzdnõÂho pruhu vjet na krajnici nebo na
Ï idicÏuÊm ostatnõÂch vozidel je vjezd
strÏednõÂ deÏlicõÂ paÂs. R
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.
(9) SvõÂtõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ vyÂstrazÏneÂ sveÏtlo modreÂ barvy
na stojõÂcõÂm vozidle, musõÂ rÏidicÏi ostatnõÂch vozidel podle
okolnostõÂ snõÂzÏit rychlost jõÂzdy a poprÏõÂpadeÏ i zastavit
vozidlo.
(10) V provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je
zakaÂzaÂno neopraÂvneÏneÏ uzÏõÂvat zvlaÂsÏtnõÂch vyÂstrazÏnyÂch
sveÏtel a zvlaÂsÏtnõÂho zvukoveÂho vyÂstrazÏneÂho znamenõÂ,
ktereÂ uzÏõÂvaÂ vozidlo s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy, nebo
je napodobovat.
§ 42
Ï
(1) RidicÏ vozidla vybaveneÂho zvlaÂsÏtnõÂm vyÂstrazÏ-
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nyÂm sveÏtlem oranzÏoveÂ barvy2) smõÂ tohoto sveÏtla uzÏõÂvat
jen tehdy, mohla-li by byÂt jeho jõÂzdou nebo pracovnõÂ
cÏinnostõÂ ohrozÏena bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch. JestlizÏe to vyzÏaduje pracovnõÂ cÏinnost
tohoto vozidla, nenõÂ jeho rÏidicÏ povinen dodrzÏovat ustanovenõÂ pravidel provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
uvedenyÂch v § 4 põÂsm. c), § 7 odst. 1 põÂsm. b), § 11
odst. 2, § 12 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 18
odst. 2 põÂsm. b), § 22 odst. 3, § 24 odst. 4 põÂsm. a), c),
d), e), f) a g), § 25 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 3, § 27, § 28
odst. 2, § 30, 36, 37 a § 39 odst. 4 a 5; je vsÏak povinen
dbaÂt zvyÂsÏeneÂ opatrnosti, aby neohrozil bezpecÏnost
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
Ï idicÏi ostatnõÂch vozidel musõÂ vozidlu podle
(2) R
odstavce 1 umozÏnit jõÂzdu nebo pracovnõÂ cÏinnost a podle
okolnostõÂ snõÂzÏit rychlost jõÂzdy, poprÏõÂpadeÏ i zastavit vozidlo.
(3) Skupiny (kolony) vozidel ozbrojenyÂch sil
nebo ozbrojenyÂch sboruÊ je mozÏno doprovaÂzet vprÏedu
i vzadu vozidly uzÏõÂvajõÂcõÂmi zvlaÂsÏtnõÂho vyÂstrazÏneÂho
sveÏtla oranzÏoveÂ barvy2). DoprovaÂzenaÂ vozidla musõÂ
mõÂt rozsvõÂcena obrysovaÂ a potkaÂvacõÂ sveÏtla.
Od dõÂ l 3
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro provoz vozidel
§ 43
OmezenõÂ jõÂzdy neÏkteryÂch vozidel
(1) Na daÂlnici a na silnici I. trÏõÂdy je zakaÂzaÂna jõÂzda
naÂkladnõÂm a speciaÂlnõÂm automobiluÊm a zvlaÂsÏtnõÂm vozidluÊm2) o maximaÂlnõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ
7 500 kg a naÂkladnõÂm a speciaÂlnõÂm automobiluÊm
a zvlaÂsÏtnõÂm vozidluÊm2) o maximaÂlnõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 3 500 kg s prÏipojenyÂm prÏõÂpojnyÂm
vozidlem
a) v nedeÏli a ostatnõÂch dnech pracovnõÂho klidu podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu19) (daÂle jen ¹den
pracovnõÂho kliduª) v dobeÏ od 13.00 do 22.00 hodin,
b) v sobotu v obdobõÂ od 1. cÏervence do 31. srpna
v dobeÏ od 7.00 do 13.00 hodin,
c) v paÂtek v obdobõÂ od 1. cÏervence do 31. srpna
v dobeÏ od 17.00 do 21.00 hodin.
(2) Na silnici I. trÏõÂdy mimo obec je v obdobõÂ od
15. dubna do 30. zaÂrÏõÂ zakaÂzaÂna jõÂzda zvlaÂsÏtnõÂm vozidluÊm2), potahovyÂm vozidluÊm2) a rucÏnõÂm vozõÂkuÊm2)
o celkoveÂ sÏõÂrÏce veÏtsÏõÂ nezÏ 600 mm
a) v poslednõÂ pracovnõÂ den prÏed sobotou nebo dnem
pracovnõÂho klidu v dobeÏ od 15.00 do 21.00 hodin,
b) v prvnõÂ den pracovnõÂho klidu a v sobotu, pokud

) ZaÂkon cÏ. 245/2000 Sb., o staÂtnõÂch svaÂtcõÂch, o ostatnõÂch svaÂtcõÂch, o vyÂznamnyÂch dnech a o dnech pracovnõÂho klidu.
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naÂsleduje po pracovnõÂm dnu, v dobeÏ od 7.00 do
11.00 hodin,
c) v poslednõÂ den pracovnõÂho klidu v dobeÏ od 15.00
do 21.00 hodin.
(3) ZaÂkaz jõÂzdy podle odstavcuÊ 1 a 2 neplatõÂ pro
vozidla uzÏitaÂ prÏi
a) kombinovaneÂ prÏepraveÏ zbozÏõÂ po zÏeleznici nebo po
vnitrozemskeÂ vodnõÂ cesteÏ a pozemnõÂ komunikaci
od zasilatele azÏ k nejblizÏsÏõÂmu prÏekladisÏti kombinovaneÂ dopravy nebo z nejblizÏsÏõÂho prÏekladisÏteÏ
kombinovaneÂ dopravy k prÏõÂjemci,
b) nezbytneÂ zemeÏdeÏlskeÂ sezonnõÂ prÏepraveÏ,
c) cÏinnostech bezprostrÏedneÏ spojenyÂch s provaÂdeÏnou
uÂdrzÏbou, opravami a vyÂstavbou pozemnõÂch komunikacõÂ,
d) prÏepraveÏ zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂho rychleÂ zkaÂze20), pokud toto zbozÏõÂ zabõÂraÂ nebo v pruÊbeÏhu prÏepravy
zabõÂralo nejmeÂneÏ jednu polovinu objemu naÂkladoveÂho prostoru vozidla nebo jõÂzdnõÂ soupravy,
e) prÏepraveÏ zÏivyÂch zvõÂrÏat,
f) prÏepraveÏ pohonnyÂch hmot urcÏenyÂch k plynuleÂmu
zaÂsobovaÂnõÂ cÏerpacõÂch stanic pohonnyÂch hmot,
g) naklaÂdce a vyklaÂdce letadel, lodõÂ nebo zÏeleznicÏnõÂch vagoÂnuÊ na vzdaÂlenost neprÏesahujõÂcõÂ 100 km,
h) prÏepraveÏ posÏtovnõÂch zaÂsilek,
i) jõÂzdeÏ bez naÂkladu, kteraÂ je v souvislosti s jõÂzdou
podle põÂsmen a) azÏ h),
j) zÏivelnõÂ pohromeÏ,
k) jõÂzdeÏ vozidel ozbrojenyÂch sil, ozbrojenyÂch sboruÊ
a hasicÏskyÂch zaÂchrannyÂch sboruÊ,
l) prÏepraveÏ chemickyÂch laÂtek podleÂhajõÂcõÂch teplotnõÂm zmeÏnaÂm nebo krystalizaci,
m) vyÂcviku rÏidicÏuÊ,
n) odstraneÏnõÂ havaÂriõÂ vodovoduÊ a kanalizacõÂ pro verÏejnou potrÏebu.
(4) Odstavce 1 a 2 neplatõÂ pro vozidla vybavenaÂ
zvlaÂsÏtnõÂm sveÏtelnyÂm zarÏõÂzenõÂm modreÂ barvy a zvlaÂsÏtnõÂm zvukovyÂm vyÂstrazÏnyÂm znamenõÂm.
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§ 44
CÏerpaÂnõÂ pohonnyÂch hmot
(1) V prostoru cÏerpacõÂ stanice pohonnyÂch hmot je
rÏidicÏi i prÏepravovaneÂ osobeÏ zakaÂzaÂno kourÏit, zachaÂzet
s otevrÏenyÂm ohneÏm a serÏizovat nebo opravovat motor
vozidla. PrÏed cÏerpaÂnõÂm pohonnyÂch hmot musõÂ rÏidicÏ
zastavit motor a vypnout zapalovaÂnõÂ. Pokud je k vytaÂpeÏnõÂ vozidla pouzÏito nezaÂvisleÂho topenõÂ, musõÂ je rÏidicÏ
vypnout jizÏ prÏed prÏõÂjezdem k cÏerpacõÂ stanici pohonnyÂch hmot.
Ï idicÏi vozidel s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy majõÂ
(2) R
prÏi cÏerpaÂnõÂ pohonnyÂch hmot prÏednost. PrÏitom nepouzÏõÂvajõÂ zvlaÂsÏtnõÂch vyÂstrazÏnyÂch znamenõÂ.
§ 45
PrÏekaÂzÏka provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
(1) Kdo zpuÊsobil prÏekaÂzÏku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, musõÂ ji neprodleneÏ odstranit; neucÏinõÂ-li tak, odstranõÂ ji na jeho naÂklad vlastnõÂk pozemnõÂ
komunikace1).
(2) NenõÂ-li mozÏno prÏekaÂzÏku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch neprodleneÏ odstranit, musõÂ ji jejõÂ
puÊvodce oznacÏit a ohlaÂsit policii.
(3) PrÏekaÂzÏka provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch musõÂ byÂt oznacÏena tak, aby ji jinyÂ uÂcÏastnõÂk provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch mohl vcÏas a z dostatecÏneÂ vzdaÂlenosti zpozorovat, naprÏõÂklad cÏervenyÂm praporkem, dopravnõÂm zarÏõÂzenõÂm ¹ZaÂbrana pro oznacÏenõÂ
uzavõÂrkyª, ¹SmeÏrovacõÂ deskaª, ¹PojõÂzdnaÂ uzavõÂrkovaÂ
tabuleª nebo vozidlem vybavenyÂm zvlaÂsÏtnõÂm vyÂstrazÏnyÂm sveÏtlem oranzÏoveÂ nebo modreÂ barvy. Za snõÂzÏeneÂ
viditelnosti musõÂ byÂt dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ doplneÏno vyÂstrazÏnyÂm sveÏtlem zÏluteÂ barvy. Pro oznacÏenõÂ motoroveÂho vozidla, ktereÂ je povinneÏ vybaveno prÏenosnyÂm
vyÂstrazÏnyÂm trojuÂhelnõÂkem2), platõÂ § 26 odst. 3 a pro
oznacÏenõÂ vozidla za snõÂzÏeneÂ viditelnosti teÂzÏ § 33
odst. 2.
(4) Je-li prÏekaÂzÏkou provozu na pozemnõÂ komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstraneÏnõÂ policista
nebo straÂzÏnõÂk obecnõÂ policie; vozidlo se odstranõÂ na
naÂklad jeho provozovatele.

(5) Ze zaÂkazu jõÂzdy podle odstavcuÊ 1 a 2 muÊzÏe
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ uÂrÏad z duÊvodu hodneÂho
zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele povolit vyÂjimku. VyÂjimky prÏesahujõÂcõÂ puÊsobnost kraje povoluje Ministerstvo dopravy
(daÂle jen ¹ministerstvoª). PovolenõÂ musõÂ byÂt cÏasoveÏ
omezeno, nejdeÂle vsÏak na dobu jednoho roku.

(5) Podrobnosti o oznacÏenõÂ prÏekaÂzÏky provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.

(6) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
zÏaÂdosti o povolenõÂ vyÂjimky podle odstavce 5.

(1) Dojde-li prÏi jõÂzdeÏ vozidla v tunelu k porusÏe
vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojõÂzdnyÂm,

20

§ 46
ZastavenõÂ vozidla v tunelu

) 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.
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nebo dojde-li k dopravnõÂ nehodeÏ, je rÏidicÏ povinen neprodleneÏ
a) vypnout motor, a je-li k vytaÂpeÏnõÂ vozidla pouzÏito
nezaÂvisleÂho topenõÂ, vypnout i toto topenõÂ,
b) ucÏinit vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby nebyla ohrozÏena bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
v tunelu; vyzÏadujõÂ-li to okolnosti, je opraÂvneÏn zastavovat jinaÂ vozidla,
c) oznaÂmit zastavenõÂ vozidla nebo staÂnõÂ vozidla policii nebo osobeÏ vykonaÂvajõÂcõÂ dohled nad provozem tunelu.
(2) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 1 nesmõÂ
rÏidicÏ ani prÏepravovanaÂ osoba kourÏit nebo zachaÂzet
s otevrÏenyÂm ohneÏm.
(3) PrÏepravovaneÂ osoby ve vozidle jsou v prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 1 povinny vozidlo opustit
a soustrÏedit se do mõÂst k tomu urcÏenyÂch, poprÏõÂpadeÏ
opustit tunel.
§ 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.
(3) UÂcÏastnõÂci dopravnõÂ nehody jsou povinni
a) ucÏinit vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby nebyla ohrozÏena bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
v mõÂsteÏ dopravnõÂ nehody; vyzÏadujõÂ-li to okolnosti,
jsou opraÂvneÏni zastavovat jinaÂ vozidla,
b) 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,
c) oznacÏit mõÂsto dopravnõÂ nehody,
d) umozÏnit obnovenõÂ provozu na pozemnõÂch komu-

nikacõÂch, zejmeÂna provozu vozidel hromadneÂ dopravy osob,
e) neprodleneÏ ohlaÂsit policii posÏkozenõÂ pozemnõÂ komunikace, obecneÏ prospeÏsÏneÂho zarÏõÂzenõÂ nebo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, pokud k neÏmu prÏi dopravnõÂ
nehodeÏ dosÏlo,
f) 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 prÏepravovanyÂch 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.
Od dõÂ l 4
PrÏeprava osob a naÂkladu
§ 48
PrÏeprava osob
Ï idicÏ nesmõÂ prÏipustit, aby pocÏet prÏepravova(1) R
nyÂch osob starsÏõÂch 12 let prÏekrocÏil pocÏet povolenyÂch
mõÂst urcÏenyÂch k prÏepraveÏ osob (daÂle jen ¹povoleneÂ
mõÂstoª).
(2) V motoroveÂm nebo jeho prÏõÂpojneÂm vozidle,
ktereÂ je urcÏeno pro prÏepravu osob2), se smeÏjõÂ na povolenyÂch mõÂstech prÏepravovat osoby pouze do prÏõÂpustneÂ
uzÏitecÏneÂ hmotnosti, pocÏet osob starsÏõÂch 12 let vsÏak
nesmõÂ prÏevysÏovat pocÏet povolenyÂch mõÂst.
(3) Odstavec 2 platõÂ i pro prÏepravu osob v kabineÏ
rÏidicÏe naÂkladnõÂho automobilu.
(4) Ve zvlaÂsÏtnõÂm motoroveÂm vozidle nesmeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny osoby mladsÏõÂ 15 let.
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(5) V jineÂm prÏõÂpojneÂm vozidle, nezÏ ktereÂ je
urcÏeno pro prÏepravu osob, je prÏeprava osob, s vyÂjimkou
prÏõÂpaduÊ podle § 51, zakaÂzaÂna.
(6) UstanovenõÂ odstavce 5 neplatõÂ pro prÏõÂpojneÂ
vozidlo HorskeÂ sluzÏby prÏi prÏepraveÏ zachranÏovaneÂ osoby.
§ 49
PrÏeprava osob vozidlem hromadneÂ dopravy osob
(1) Osoba, kteraÂ cÏekaÂ na zastaÂvce vozidla hromadneÂ dopravy osob, nastupuje do tohoto vozidla,
prÏepravuje se v neÏm nebo z neÏj vystupuje, se musõÂ
chovat tak, aby neohrozÏovala bezpecÏnost provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch.
(2) Osoba, kteraÂ cÏekaÂ na zastaÂvce vozidla hromadneÂ dopravy osob, smõÂ v zastaÂvce bez naÂstupnõÂho
ostruÊvku vstoupit do vozovky azÏ po zastavenõÂ vozidla
hromadneÂ dopravy osob v zastaÂvce.
(3) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 je
osoba povinna uposlechnout pokynuÊ dopravce21).
(4) VyzÏadujõÂ-li provoznõÂ nebo jineÂ zaÂvazÏneÂ duÊvody, aby osoby prÏi vystupovaÂnõÂ z vozidla hromadneÂ
dopravy osob mimo zastaÂvku nebo nastupovaÂnõÂ do neÏj
mimo zastaÂvku vstoupily do vozovky, je dopravce
opraÂvneÏn zastavovat ostatnõÂ vozidla.
§ 50
PrÏeprava osob vozidlem taxisluzÏby
(1) OpraÂvneÏnõÂ podle § 49 odst. 4 platõÂ obdobneÏ
i pro rÏidicÏe vozidla taxisluzÏby21).
(2) Osoby nastupujõÂcõÂ do vozidla taxisluzÏby a vystupujõÂcõÂ z neÏj jsou povinny rÏõÂdit se pokyny rÏidicÏe tohoto vozidla.
§ 51
PrÏeprava osob v lozÏneÂm prostoru naÂkladnõÂho
automobilu a v lozÏneÂm prostoru naÂkladnõÂho prÏõÂveÏsu
traktoru
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podlaze nebo na sedadlech pevneÏ k podlaze prÏipevneÏnyÂch. PrÏepravovaneÂ osoby se nesmeÏjõÂ za jõÂzdy vyklaÂneÏt, nechat vycÏnõÂvat prÏedmeÏty z vozidla ani jinak ohrozÏovat bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(4) BocÏnice lozÏneÂho prostoru naÂkladnõÂho automobilu a lozÏneÂho prostoru naÂkladnõÂho prÏõÂveÏsu traktoru musõÂ byÂt dostatecÏneÏ vysokeÂ, aby prÏepravovaneÂ
osoby za jõÂzdy nevypadly.
Ï idicÏem naÂkladnõÂho automobilu nebo trak(5) R
toru, v jehozÏ lozÏneÂm prostoru se prÏepravujõÂ osoby podle odstavce 2, smõÂ byÂt jen rÏidicÏ starsÏõÂ 21 let, kteryÂ maÂ
v rÏõÂzenõÂ tohoto druhu vozidla nejmeÂneÏ dvouletou
praxi. Tyto podmõÂnky se nevztahujõÂ na rÏidicÏe vozidel
ozbrojenyÂch sil.
§ 52
PrÏeprava naÂkladu
(1) PrÏedmeÏty umõÂsteÏneÂ ve vozidle musõÂ byÂt umõÂsteÏny tak, aby neomezovaly a neohrozÏovaly rÏidicÏe nebo
osoby prÏepravovaneÂ ve vozidle a nebraÂnily vyÂhledu
z mõÂsta rÏidicÏe.
(2) PrÏi prÏepraveÏ naÂkladu nesmõÂ byÂt prÏekrocÏena
maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost vozidla a maximaÂlnõÂ
prÏõÂpustnaÂ hmotnost na naÂpravu vozidla. NaÂklad musõÂ
byÂt na vozidle umõÂsteÏn a upevneÏn tak, aby byla zajisÏteÏna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrozÏoval
bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, neznecÏisÏt'oval nebo neposÏkozoval pozemnõÂ komunikaci,
nezpuÊsoboval nadmeÏrnyÂ hluk, neznecÏisÏt'oval ovzdusÏõÂ
a nezakryÂval stanoveneÂ osveÏtlenõÂ, odrazky a registracÏnõÂ
znacÏku, rozpoznaÂvacõÂ znacÏku staÂtu a vyznacÏenõÂ nejvysÏsÏõÂ povoleneÂ rychlosti; to platõÂ i pro zarÏõÂzenõÂ slouzÏõÂcõÂ
k upevneÏnõÂ a ochraneÏ naÂkladu, jako jsou naprÏõÂklad
plachta, rÏeteÏzy nebo lana. PrÏedmeÏty, ktereÂ lze snadno
prÏehleÂdnout, jako jsou naprÏõÂklad jednotliveÂ tycÏe nebo
roury, nesmeÏjõÂ po straneÏ vycÏnõÂvat.

(2) Odstavec 1 neplatõÂ pro prÏepravu prÏõÂslusÏnõÂkuÊ
hasicÏskyÂch zaÂchrannyÂch sboruÊ, prÏõÂslusÏnõÂkuÊ ozbrojenyÂch sil a ozbrojenyÂch sboruÊ prÏi plneÏnõÂ jejich uÂkoluÊ
a jinyÂch osob prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ civilnõÂ ochrany a prÏi
zÏivelnõÂ pohromeÏ.

(3) PrÏecÏnõÂvaÂ-li naÂklad vozidlo vprÏedu nebo vzadu
võÂce nezÏ o 1 m nebo prÏecÏnõÂvaÂ-li naÂklad z boku u motoroveÂho vozidla nebo jõÂzdnõÂ soupravy vneÏjsÏõÂ okraj obrysovyÂch sveÏtel võÂce nezÏ o 400 mm a u nemotoroveÂho
vozidla jeho okraj võÂce nezÏ o 400 mm, musõÂ byÂt prÏecÏnõÂvajõÂcõÂ konec naÂkladu oznacÏen cÏervenyÂm praporkem
o rozmeÏrech nejmeÂneÏ 300 x 300 mm, za snõÂzÏeneÂ viditelnosti vprÏedu neoslnÏujõÂcõÂm bõÂlyÂm sveÏtlem a bõÂlou odrazkou a vzadu cÏervenyÂm sveÏtlem a cÏervenou odrazkou. Odrazky nesmeÏjõÂ byÂt trojuÂhelnõÂkoveÂho tvaru
a smeÏjõÂ byÂt umõÂsteÏny nejvyÂsÏe 1,5 m nad rovinou vozovky.

(3) Osoby prÏepravovaneÂ podle odstavce 2 musõÂ
sedeÏt v lozÏneÂm prostoru naÂkladnõÂho automobilu nebo
v lozÏneÂm prostoru naÂkladnõÂho prÏõÂveÏsu traktoru na

(4) PrÏi prÏepraveÏ zemeÏdeÏlskyÂch produktuÊ za nesnõÂzÏeneÂ viditelnosti neplatõÂ odstavec 2 o oznacÏenõÂ naÂkladu prÏecÏnõÂvajõÂcõÂho vozidlo do strany; za snõÂzÏeneÂ vi-

(1) PrÏepravovat osoby v lozÏneÂm prostoru naÂkladnõÂho automobilu a v lozÏneÂm prostoru naÂkladnõÂho prÏõÂveÏsu traktoru je zakaÂzaÂno.

21

) ZaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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ditelnosti se uzÏije sveÏtel, odrazek nebo odrazovyÂch desek2).
(5) PrÏi prÏepraveÏ zÏivyÂch zvõÂrÏat nesmõÂ byÂt ohrozÏena
bezpecÏnost rÏidicÏe, prÏepravovanyÂch osob ani zvõÂrÏat a ani
bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(6) PrÏi prÏepraveÏ sypkyÂch substraÂtuÊ musõÂ byÂt naÂklad zajisÏteÏn tak, aby nedochaÂzelo k jeho samovolneÂmu odleÂtaÂvaÂnõÂ.
(7) NaklaÂdaÂnõÂ a sklaÂdaÂnõÂ naÂkladu na pozemnõÂ komunikaci je dovoleno jen tehdy, nelze-li to proveÂst
mimo pozemnõÂ komunikaci. NaÂklad musõÂ byÂt slozÏen
a nalozÏen co nejrychleji a tak, aby nebyla ohrozÏena
bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(8) DalsÏõÂ podmõÂnky prÏepravy naÂkladu vcÏetneÏ
podmõÂnek prÏepravy nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis21).
Od dõÂ l 5
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro chuÊzi, jõÂzdu nemotorovyÂch
vozidel, jõÂzdu na zvõÂrÏeti a vedenõÂ a hnanõÂ zvõÂrÏat
ChuÊze
§ 53
(1) Chodec musõÂ uzÏõÂvat prÏedevsÏõÂm chodnõÂku nebo
stezky pro chodce. Chodec, kteryÂ nese prÏedmeÏt, jõÂmzÏ
by mohl ohrozit provoz na chodnõÂku, uzÏije praveÂ krajnice nebo praveÂho okraje vozovky.
(2) JinõÂ uÂcÏastnõÂci provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nezÏ chodci nesmeÏjõÂ chodnõÂku nebo stezky pro
chodce uzÏõÂvat, pokud nenõÂ v tomto zaÂkoneÏ stanoveno
jinak.
(3) Kde nenõÂ chodnõÂk nebo je-li neschuÊdnyÂ, chodõÂ
se po leveÂ krajnici, a kde nenõÂ krajnice nebo je-li neschuÊdnaÂ, chodõÂ se co nejblõÂzÏe prÏi leveÂm okraji vozovky.
Chodci smeÏjõÂ jõÂt po krajnici nebo prÏi okraji vozovky
nejvyÂsÏe dva vedle sebe. PrÏi snõÂzÏeneÂ viditelnosti, zvyÂsÏeneÂm provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nebo v nebezpecÏnyÂch a neprÏehlednyÂch uÂsecõÂch smeÏjõÂ jõÂt chodci
pouze za sebou.
(4) Je-li zrÏõÂzena stezka pro chodce a cyklisty
oznacÏenaÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹Stezka pro chodce a cyklistyª, nesmõÂ chodec ohrozit cyklistu jedoucõÂho po
stezce.
(5) Je-li zrÏõÂzena stezka pro chodce a cyklisty
oznacÏenaÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹Stezka pro chodce a cyklistyª, na ktereÂ je oddeÏlen pruh pro chodce a pruh pro
cyklisty, je chodec povinen uzÏõÂt pouze pruh vyznacÏenyÂ
pro chodce. Pruh vyznacÏenyÂ pro cyklisty muÊzÏe chodec
uzÏõÂt pouze prÏi obchaÂzenõÂ, vchaÂzenõÂ a vychaÂzenõÂ ze
stezky pro chodce a cyklisty; prÏitom nesmõÂ ohrozit
cyklisty jedoucõÂ v pruhu vyznacÏeneÂm pro cyklisty.
(6) Osoba pohybujõÂcõÂ se pomocõÂ rucÏnõÂho nebo
motoroveÂho vozõÂku pro invalidy nesmõÂ na chodnõÂku

nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatnõÂ chodce. NemuÊzÏe-li uzÏõÂt chodnõÂk, smõÂ uzÏõÂt praveÂ krajnice nebo
praveÂho okraje vozovky.
(7) Osoba vedoucõÂ jõÂzdnõÂ kolo nebo moped smõÂ
uzÏõÂt chodnõÂku, jen neohrozõÂ-li ostatnõÂ chodce; jinak
musõÂ uzÏõÂt praveÂ krajnice nebo praveÂho okraje vozovky.
(8) Osoba pohybujõÂcõÂ se na lyzÏõÂch, kolecÏkovyÂch
bruslõÂch nebo obdobneÂm sportovnõÂm vybavenõÂ nesmõÂ
na chodnõÂku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatnõÂ
chodce.
§ 54
(1) Je-li blõÂzÏe nezÏ 50 m krÏizÏovatka s rÏõÂzenyÂm provozem, prÏechod pro chodce, mõÂsto pro prÏechaÂzenõÂ vozovky, nadchod nebo podchod vyznacÏenyÂ dopravnõÂ
znacÏkou ¹PrÏechod pro chodceª, ¹Podchod nebo nadchodª, musõÂ chodec prÏechaÂzet jen na teÏchto mõÂstech.
Na prÏechodu pro chodce se chodõÂ vpravo.
(2) Mimo prÏechod pro chodce je dovoleno prÏechaÂzet vozovku jen kolmo k jejõÂ ose. PrÏed vstupem
na vozovku se chodec musõÂ prÏesveÏdcÏit, zdali muÊzÏe vozovku prÏejõÂt, anizÏ by ohrozil sebe i ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch. Chodec smõÂ
prÏechaÂzet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdaÂlenost
a rychlost jõÂzdy prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂch vozidel nedonutõÂ jejich
rÏidicÏe k naÂhleÂ zmeÏneÏ smeÏru nebo rychlosti jõÂzdy.
(3) Jakmile vstoupõÂ chodec na prÏechod pro
chodce nebo na vozovku, nesmõÂ se tam bezduÊvodneÏ
zastavovat nebo zdrzÏovat. NevidomyÂ chodec signalizuje uÂmysl prÏejõÂt vozovku maÂvnutõÂm bõÂlou slepeckou
holõÂ ve smeÏru prÏechaÂzenõÂ. Chodec nesmõÂ vstupovat na
prÏechod pro chodce nebo na vozovku, prÏijõÂzÏdeÏjõÂ-li vozidla s praÂvem prÏednostnõÂ jõÂzdy; nachaÂzõÂ-li se na prÏechodu pro chodce nebo na vozovce, musõÂ neprodleneÏ
uvolnit prostor pro projetõÂ teÏchto vozidel. Chodec nesmõÂ vstupovat na prÏechod pro chodce nebo na vozovku
bezprostrÏedneÏ prÏed blõÂzÏõÂcõÂm se vozidlem. Chodec musõÂ
daÂt prÏednost tramvaji.
(4) Chodec nesmõÂ prÏekonaÂvat zaÂbradlõÂ nebo jineÂ
zaÂbrany na vozovce.
§ 55
(1) PrÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem si musõÂ chodec
pocÏõÂnat zvlaÂsÏt' opatrneÏ, zejmeÂna se musõÂ prÏesveÏdcÏit,
zda muÊzÏe zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd bezpecÏneÏ prÏejõÂt.
(2) Chodec nesmõÂ vstoupit na zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd
v prÏõÂpadech stanovenyÂch v § 29 odst. 1 põÂsm. a) azÏ e).
(3) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 29 odst. 1 põÂsm. a),
b) a c) smõÂ chodec prÏejõÂt prÏes zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd pouze
tehdy, jestlizÏe prÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem dostal od
poveÏrÏeneÂho zameÏstnance provozovatele draÂhy11) uÂstnõÂ
souhlas. V tomto prÏõÂpadeÏ je chodec povinen rÏõÂdit se prÏi
prÏechaÂzenõÂ zÏeleznicÏnõÂho prÏejezdu pokyny poveÏrÏeneÂho
zameÏstnance provozovatele draÂhy. PoveÏrÏenyÂ zameÏstna-
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nec provozovatele draÂhy je povinen se na pozÏaÂdaÂnõÂ
chodce prokaÂzat platnyÂm poveÏrÏenõÂm provozovatele
draÂhy.
§ 56
Â
Utvar chodcuÊ
(1) Pro organizovanyÂ uÂtvar chodcuÊ, naprÏõÂklad
prÏõÂslusÏnõÂkuÊ ozbrojenyÂch sil, sÏkolnõÂ mlaÂdezÏe nebo pruÊvod, platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ povinnosti rÏidicÏe podle § 5 odst. 1
põÂsm. b), § 11 odst. 1, § 12 azÏ 16, § 20 azÏ 24, § 25
odst. 1 a 2, § 27, § 28 odst. 1, 2 a 5, § 29 a 30.
(2) Za snõÂzÏeneÂ viditelnosti musõÂ byÂt organizovanyÂ
uÂtvar chodcuÊ oznacÏen vprÏedu po obou stranaÂch neoslnÏujõÂcõÂm bõÂlyÂm sveÏtlem a vzadu po obou stranaÂch neoslnÏujõÂcõÂm cÏervenyÂm sveÏtlem. OznacÏenõÂ sveÏtly muÊzÏe
byÂt nahrazeno odeÏvnõÂmi doplnÏky s oznacÏenõÂm z retroreflexnõÂho materiaÂlu.
(3) OrganizovanyÂ uÂtvar chodcuÊ na mosteÏ nesmõÂ
jõÂt jednotnyÂm krokem.
(4) Za dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ podle odstavcuÊ 1 azÏ
3 odpovõÂdaÂ vedoucõÂ uÂtvaru, jõÂmzÏ muÊzÏe byÂt jen osoba
starsÏõÂ 15 let, kteraÂ je k tomu dostatecÏneÏ zpuÊsobilaÂ.
(5) OrganizovanyÂ uÂtvar chodcuÊ jdoucõÂ nejvyÂsÏe ve
dvojstupu smõÂ jõÂt po chodnõÂku, a to vpravo; prÏitom
nemusõÂ byÂt oznacÏen podle odstavce 2.
(6) Pro organizovanou skupinu deÏtõÂ, ktereÂ dosud
nepodleÂhajõÂ povinneÂ sÏkolnõÂ dochaÂzce, platõÂ ustanovenõÂ
pro chodce.
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nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek
mõÂsta; prÏitom je povinen dbaÂt zvyÂsÏeneÂ opatrnosti.
(5) Je-li zrÏõÂzena stezka pro chodce a cyklisty
oznacÏenaÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹Stezka pro chodce a cyklistyª, nesmõÂ cyklista ohrozit chodce jdoucõÂ po stezce.
(6) Je-li zrÏõÂzena stezka pro chodce a cyklisty
oznacÏenaÂ dopravnõÂ znacÏkou ¹Stezka pro chodce a cyklistyª, na ktereÂ je oddeÏlen pruh pro chodce a pruh pro
cyklisty, je cyklista povinen uzÏõÂt pouze pruh vyznacÏenyÂ pro cyklisty. Pruh vyznacÏenyÂ pro chodce muÊzÏe
cyklista uzÏõÂt pouze prÏi objõÂzÏdeÏnõÂ, prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ, otaÂcÏenõÂ,
odbocÏovaÂnõÂ a vjõÂzÏdeÏnõÂ na stezku pro chodce a cyklisty;
prÏitom nesmõÂ ohrozit chodce jdoucõÂ v pruhu vyznacÏeneÂm pro chodce.
(7) JõÂzdnõÂ pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty muÊzÏe uzÏõÂt i osoba pohybujõÂcõÂ se na lyzÏõÂch nebo
kolecÏkovyÂch bruslõÂch nebo obdobneÂm sportovnõÂm vybavenõÂ. PrÏitom je tato osoba povinna rÏõÂdit se pravidly
podle odstavcuÊ 3, 5 a 6 a sveÏtelnyÂmi signaÂly podle § 73.
(8) PrÏed vjezdem na prÏejezd pro cyklisty se cyklista musõÂ prÏesveÏdcÏit, zdali 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.
§ 58

(7) VedoucõÂ organizovaneÂho uÂtvaru sÏkolnõÂ mlaÂdezÏe nebo organizovaneÂ skupiny deÏtõÂ, ktereÂ dosud nepodleÂhajõÂ povinneÂ sÏkolnõÂ dochaÂzce, je opraÂvneÏn prÏi
prÏechaÂzenõÂ vozovky zastavovat vozidla.

(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.

(8) Vzor a zpuÊsob uzÏitõÂ odeÏvnõÂch doplnÏkuÊ s oznacÏenõÂm z retroreflexnõÂho materiaÂlu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.

(2) DõÂteÏ mladsÏõÂ 10 let smõÂ na silnici, mõÂstnõÂ komunikaci a verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ uÂcÏeloveÂ komunikaci1) jet na
jõÂzdnõÂm kole jen pod dohledem osoby starsÏõÂ 15 let; to
neplatõÂ pro jõÂzdu na chodnõÂku, cyklistickeÂ stezce
a v obytneÂ a peÏsÏõÂ zoÂneÏ.

JõÂzda na jõÂzdnõÂm kole
§ 57
(1) Je-li zrÏõÂzen jõÂzdnõÂ pruh pro cyklisty, stezka pro
cyklisty nebo je-li na krÏizÏovatce s rÏõÂzenyÂm provozem
zrÏõÂzen pruh pro cyklisty a vymezenyÂ prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich uzÏõÂt.
(2) Na vozovce se na jõÂzdnõÂm kole jezdõÂ prÏi praveÂm okraji vozovky; nejsou-li tõÂm ohrozÏovaÂni ani omezovaÂni chodci, smõÂ se jet po praveÂ krajnici. JõÂzdnõÂm
kolem se z hlediska provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch rozumõÂ i kolobeÏzÏka.
(3) CyklisteÂ smeÏjõÂ jet jen jednotliveÏ za sebou.
(4) PohybujõÂ-li se pomalu nebo stojõÂ-li vozidla za
sebou prÏi praveÂm okraji vozovky, muÊzÏe cyklista jedoucõÂ stejnyÂm smeÏrem tato vozidla prÏedjõÂzÏdeÏt nebo
objõÂzÏdeÏt z praveÂ strany po praveÂm okraji vozovky

(3) Na jednomõÂstneÂm jõÂzdnõÂm kole nenõÂ dovoleno
jezdit ve dvou; je-li vsÏak jõÂzdnõÂ kolo vybaveno pomocnyÂm sedadlem pro prÏepravu dõÂteÏte a pevnyÂmi opeÏrami
pro nohy, smõÂ osoba starsÏõÂ 15 let veÂzt osobu mladsÏõÂ
7 let.
(4) Cyklista nesmõÂ jet bez drzÏenõÂ rÏõÂdõÂtek, drzÏet se
jineÂho vozidla, veÂst za jõÂzdy druheÂ jõÂzdnõÂ kolo, rucÏnõÂ
vozõÂk, psa nebo jineÂ zvõÂrÏe a vozit prÏedmeÏty, ktereÂ by
znesnadnÏovaly rÏõÂzenõÂ jõÂzdnõÂho kola nebo ohrozÏovaly
jineÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
PrÏi jõÂzdeÏ musõÂ mõÂt cyklista nohy na sÏlapadlech.
(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
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pouzÏõÂt naÂhradou za sveÏtlomet svõÂtilnu bõÂleÂ barvy s prÏerusÏovanyÂm sveÏtlem.
(6) Za jõÂzdnõÂ kolo se smõÂ prÏipojit prÏõÂveÏsnyÂ vozõÂk,
kteryÂ nenõÂ sÏirsÏõÂ nezÏ 800 mm, maÂ na zaÂdi dveÏ cÏerveneÂ
odrazky netrojuÂhelnõÂkoveÂho tvaru umõÂsteÏneÂ co nejblõÂzÏe k bocÏnõÂm obrysuÊm vozõÂku a je spojen s jõÂzdnõÂm
kolem pevnyÂm spojovacõÂm zarÏõÂzenõÂm. ZakryÂvaÂ-li prÏõÂveÏsnyÂ vozõÂk nebo jeho naÂklad za snõÂzÏeneÂ viditelnosti
zadnõÂ obrysoveÂ cÏerveneÂ sveÏtlo jõÂzdnõÂho kola, musõÂ byÂt
prÏõÂveÏsnyÂ vozõÂk opatrÏen vlevo na zaÂdi cÏervenyÂm neoslnÏujõÂcõÂm sveÏtlem.
§ 59
JõÂzda potahovyÂmi vozidly a rucÏnõÂmi vozõÂky
(1) Vozkou smõÂ byÂt jen osoba starsÏõÂ 15 let.
(2) Nejede-li vozka na potahoveÂm vozidle, musõÂ
za jõÂzdy potahoveÂho vozidla jõÂt po jeho praveÂ straneÏ.
PrÏed opusÏteÏnõÂm potahoveÂho vozidla musõÂ vozka vozidlo zabrzdit, uvolnit vnitrÏnõÂ postranÏky a na svahu
zalozÏit kola.
(3) V obdobõÂ od 1. listopadu do 31. brÏezna a za
snõÂzÏeneÂ viditelnosti v obdobõÂ od 1. dubna do 31. rÏõÂjna
musõÂ byÂt potahoveÂ vozidlo oznacÏeno vprÏedu nejmeÂneÏ
jednõÂm neoslnÏujõÂcõÂm bõÂlyÂm sveÏtlem na leveÂ straneÏ
a vzadu nejmeÂneÏ jednõÂm neoslnÏujõÂcõÂm cÏervenyÂm sveÏtlem na leveÂ straneÏ.
(4) Osoba, kteraÂ taÂhne nebo tlacÏõÂ rucÏnõÂ vozõÂk
o celkoveÂ sÏõÂrÏce veÏtsÏõÂ nezÏ 600 mm, musõÂ jõÂt prÏi praveÂm
okraji vozovky; nejsou-li tõÂm ohrozÏovaÂni ani omezovaÂni chodci, smõÂ jõÂt po praveÂ krajnici. Za snõÂzÏeneÂ viditelnosti musõÂ byÂt tato osoba nebo vozõÂk oznacÏeny na
leveÂ straneÏ neoslnÏujõÂcõÂm bõÂlyÂm sveÏtlem.
(5) Na silnicõÂch I. a II. trÏõÂdy1) je v dobeÏ od 23.00
do 4.00 hodin zakaÂzaÂna jõÂzda s potahovyÂmi vozidly
a s rucÏnõÂmi vozõÂky uvedenyÂmi v odstavci 4.
§ 60
JõÂzda na zvõÂrÏatech a vedenõÂ a hnanõÂ zvõÂrÏat
(1) Pro jezdce na zvõÂrÏeti a pro pruÊvodce vedenyÂch
a hnanyÂch zvõÂrÏat platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ povinnosti rÏidicÏe podle § 5 odst. 1 põÂsm. b), d), f), g) a h), § 11 odst. 1, § 12
azÏ 17, § 20 azÏ 24, § 25 odst. 1 a 2, § 27, § 28 odst. 1, 2, 4
a 5, § 29, 30, § 41 odst. 7 a § 42 odst. 2.
(2) Je-li zrÏõÂzen jõÂzdnõÂ pruh pro jezdce na zvõÂrÏatech
nebo stezka pro jezdce na zvõÂrÏatech oznacÏeneÂ dopravnõÂ
znacÏkou ¹Stezka pro jezdce na zvõÂrÏetiª, musõÂ jezdec na
zvõÂrÏeti uzÏõÂt tento pruh nebo stezku.

(5) Na silnici, mõÂstnõÂ komunikaci a verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ uÂcÏeloveÂ komunikaci smõÂ jet na zvõÂrÏeti jen jezdec
starsÏõÂ 15 let. Osoba starsÏõÂ 12 let smõÂ jet na zvõÂrÏeti na
silnici, mõÂstnõÂ komunikaci a verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ uÂcÏeloveÂ
komunikaci jen pod dohledem osoby starsÏõÂ 15 let.
Jezdci na zvõÂrÏatech smeÏjõÂ jet jen jednotliveÏ za sebou.
Jezdec smõÂ veÂst jen jedno zvõÂrÏe.
(6) PruÊvodce vedenyÂch nebo hnanyÂch zvõÂrÏat musõÂ
byÂt osoba starsÏõÂ 15 let. VyzÏaduje-li to bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, je pruÊvodce vedenyÂch nebo hnanyÂch zvõÂrÏat prÏi doprovodu zvõÂrÏat opraÂvneÏn zastavovat vozidla.
(7) ZvõÂrÏata se smeÏjõÂ veÂst nebo hnaÂt rychlostõÂ chuÊze
a jen tak, aby provoz na pozemnõÂ komunikaci nebyl
ohrozÏovaÂn a aby byl co nejmeÂneÏ omezovaÂn.
(8) HnanaÂ zvõÂrÏata ve staÂdu musõÂ byÂt doprovaÂzena
potrÏebnyÂm pocÏtem pruÊvodcuÊ hnanyÂch zvõÂrÏat a musõÂ
byÂt rozdeÏlena na vhodneÏ dlouheÂ skupiny oddeÏleneÂ od
sebe dostatecÏneÏ velkyÂmi mezerami.
(9) PruÊvodce vedenyÂch zvõÂrÏat smõÂ veÂst nejvyÂsÏe
dveÏ zvõÂrÏata, kteraÂ musõÂ byÂt k sobeÏ sprÏazÏena.
(10) Za snõÂzÏeneÂ viditelnosti musõÂ byÂt jezdec na
zvõÂrÏeti oznacÏen na leveÂ straneÏ neoslnÏujõÂcõÂm bõÂlyÂm
sveÏtlem viditelnyÂm zeprÏedu a cÏervenyÂm neoslnÏujõÂcõÂm
sveÏtlem viditelnyÂm zezadu. PruÊvodce vedenyÂch a hnanyÂch zvõÂrÏat musõÂ byÂt za snõÂzÏeneÂ viditelnosti oznacÏen
neoslnÏujõÂcõÂm bõÂlyÂm sveÏtlem. Od soumraku do svõÂtaÂnõÂ je
zakaÂzaÂno uzÏõÂvat k jõÂzdeÏ na zvõÂrÏatech a k vedenõÂ zvõÂrÏat
silnice I. nebo II. trÏõÂdy1).
(11) VlastnõÂk nebo drzÏitel domaÂcõÂch zvõÂrÏat je povinen zabraÂnit pobõÂhaÂnõÂ teÏchto zvõÂrÏat po pozemnõÂ komunikaci.
DõÂ l 4
UÂprava a rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
OddõÂl 1
Â
Uprava provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
§ 61
ObecnaÂ, mõÂstnõÂ a prÏechodnaÂ uÂprava provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch
(1) ObecnaÂ uÂprava provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je stanovena tõÂmto zaÂkonem.

(3) JinõÂ uÂcÏastnõÂci silnicÏnõÂho provozu nesmeÏjõÂ pruh
pro jezdce na zvõÂrÏatech nebo stezku pro jezdce na zvõÂrÏatech uzÏõÂt.

(2) MõÂstnõÂ uÂprava provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je uÂprava provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch provedenaÂ dopravnõÂmi znacÏkami, sveÏtelnyÂmi, prÏõÂpadneÏ i doprovodnyÂmi akustickyÂmi signaÂly nebo dopravnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi.

(4) Na vozovce musõÂ jezdec na zvõÂrÏeti jet prÏi praveÂm okraji vozovky; nejsou-li tõÂm ohrozÏovaÂni nebo
omezovaÂni chodci, smõÂ jet po praveÂ krajnici.

(3) PrÏechodnaÂ uÂprava provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je uÂprava provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch provedenaÂ prÏenosnyÂmi dopravnõÂmi znacÏkami

CÏaÂstka 152

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 465 / 2006

svislyÂmi, prÏechodnyÂmi dopravnõÂmi znacÏkami vodorovnyÂmi, sveÏtelnyÂmi signaÂly a dopravnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi.
(4) PrÏechodnaÂ uÂprava provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a uzÏitõÂ zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace
pro vybraneÂ nebo opakovaneÂ cÏinnosti spojeneÂ se spraÂvou, uÂdrzÏbou, meÏrÏenõÂm, opravami nebo vyÂstavbou pozemnõÂ komunikace nebo k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch muÊzÏe byÂt stanovena
obecnyÂmi scheÂmaty. Platnost obecneÂho scheÂmatu musõÂ
byÂt cÏasoveÏ omezena, nejdeÂle vsÏak na dobu jednoho
roku.
§ 62
DopravnõÂ znacÏky
(1) RozlisÏujõÂ se dopravnõÂ znacÏky svisleÂ a vodorovneÂ.
(2) SvisleÂ dopravnõÂ znacÏky jsou staÂleÂ, promeÏnneÂ
a prÏenosneÂ. PromeÏnnaÂ svislaÂ dopravnõÂ znacÏka je dopravnõÂ znacÏka, jejõÂzÏ cÏinnaÂ plocha se muÊzÏe meÏnit. PrÏenosnou svislou dopravnõÂ znacÏkou se rozumõÂ dopravnõÂ
znacÏka umõÂsteÏnaÂ na cÏervenobõÂle pruhovaneÂm sloupku
(stojaÂnku) nebo na vozidle.
(3) VodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky jsou staÂleÂ a prÏechodneÂ. VodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky mohou byÂt doplneÏny dopravnõÂmi knoflõÂky.
(4) Tvary symboluÊ dopravnõÂch znacÏek se nesmeÏjõÂ
meÏnit; to neplatõÂ pro dopravnõÂ znacÏky se symboly,
ktereÂ mohou byÂt obraÂceny, a se symboly, ktereÂ jsou
uvedeny jen jako vzory, a pro svisleÂ dopravnõÂ znacÏky
promeÏnneÂ.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vyÂznam,
uzÏitõÂ, provedenõÂ a tvary dopravnõÂch znacÏek a jejich
symboluÊ.
(6) DopravnõÂ znacÏky, sveÏtelneÂ a akustickeÂ signaÂly,
dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace
musõÂ svyÂmi rozmeÏry, barvami a technickyÂmi pozÏadavky odpovõÂdat zvlaÂsÏtnõÂm technickyÂm prÏedpisuÊm22).
§ 63
SvisleÂ dopravnõÂ znacÏky
(1) SvisleÂ dopravnõÂ znacÏky jsou
a) vyÂstrazÏneÂ znacÏky, ktereÂ upozornÏujõÂ na mõÂsta, kde
uÂcÏastnõÂku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
hrozõÂ nebezpecÏõÂ a kde musõÂ dbaÂt zvyÂsÏeneÂ opatrnosti,
b) znacÏky upravujõÂcõÂ prÏednost, ktereÂ stanovõÂ prÏednost v jõÂzdeÏ v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
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c) zaÂkazoveÂ znacÏky, ktereÂ uklaÂdajõÂ uÂcÏastnõÂku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch zaÂkazy nebo
omezenõÂ,
d) prÏõÂkazoveÂ znacÏky, ktereÂ uklaÂdajõÂ uÂcÏastnõÂku provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch prÏõÂkazy,
e) informativnõÂ znacÏky, ktereÂ poskytujõÂ uÂcÏastnõÂku
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nutneÂ informace, slouzÏõÂ k jeho orientaci nebo mu uklaÂdajõÂ
povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem23),
f) dodatkoveÂ tabulky, ktereÂ zprÏesnÏujõÂ, doplnÏujõÂ nebo
omezujõÂ vyÂznam dopravnõÂ znacÏky, pod kterou
jsou umõÂsteÏny.
(2) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ podrobnosti
deÏlenõÂ informativnõÂch znacÏek.
§ 64
VodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky
VodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky se uzÏõÂvajõÂ samostatneÏ
nebo ve spojenõÂ se svislyÂmi dopravnõÂmi znacÏkami, poprÏõÂpadeÏ s dopravnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi, jejichzÏ vyÂznam zduÊraznÏujõÂ nebo zprÏesnÏujõÂ. VodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky
jsou vyznacÏeny barvou nebo jinyÂm srozumitelnyÂm
zpuÊsobem; prÏechodnaÂ zmeÏna mõÂstnõÂ uÂpravy provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch je vyznacÏena zÏlutou nebo
oranzÏovou barvou.
§ 65
SveÏtelneÂ, doprovodneÂ akustickeÂ signaÂly a vyÂstrazÏnaÂ
sveÏtla
(1) SveÏtelnyÂmi, prÏõÂpadneÏ i doprovodnyÂmi akustickyÂmi signaÂly se rÏõÂdõÂ provoz na pozemnõÂch komunikacõÂch nebo se jimi upozornÏuje na nutnost dbaÂt zvyÂsÏeneÂ opatrnosti.
(2) ProvedenõÂ a tvary symboluÊ sveÏtelnyÂch signaÂluÊ
a charakter akustickyÂch signaÂluÊ provedenyÂch podle
provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu se nesmeÏjõÂ meÏnit; to
neplatõÂ pro sveÏtelneÂ signaÂly se symboly, ktereÂ mohou
byÂt obraÂceny, a se symboly, ktereÂ jsou uvedeny jen
jako vzory. DoprovodneÂ akustickeÂ signaÂly pouzÏiteÂ
pro rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity k jineÂmu uÂcÏelu.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ druhy, vyÂznam, uzÏitõÂ, provedenõÂ a tvary symboluÊ sveÏtelnyÂch
a akustickyÂch signaÂluÊ.
(4) SveÏtelneÂ signaÂly musõÂ svyÂmi rozmeÏry, barvami
a technickyÂmi pozÏadavky odpovõÂdat zvlaÂsÏtnõÂm technickyÂm prÏedpisuÊm22).

) NaprÏõÂklad CÏSN 01 8020 DopravnõÂ znacÏky na pozemnõÂch komunikacõÂch, CÏSN 36 560-1-1 SveÏtelnaÂ signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ,
technickeÂ a funkcÏnõÂ pozÏadavky, CÏSN 73 6021 SveÏtelnaÂ signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ, umõÂsteÏnõÂ a pouzÏitõÂ naÂveÏstidel.
23
) NaprÏõÂklad § 23 zaÂkona cÏ. 13/1997 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 102/2000 Sb.
22
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§ 66
DopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ
(1) DopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ doplnÏuje dopravnõÂ znacÏky
a sveÏtelneÂ a akustickeÂ signaÂly, usmeÏrnÏuje provoz na
pozemnõÂch komunikacõÂch a ochranÏuje uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(2) ProvedenõÂ a tvary symboluÊ dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ provedenyÂch podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu se nesmeÏjõÂ meÏnit; to neplatõÂ pro dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ
se symboly, ktereÂ mohou byÂt obraÂceny, a se symboly,
ktereÂ jsou uvedeny jen jako vzory.
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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 NIÂª,
BOVA
¹JEN
DOPRAVNIÂ
OBSLUHAª
a ¹MIMO DOPRAVNIÂ OBSLUHYª.

(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ druhy, vyÂznam, uzÏitõÂ, provedenõÂ a tvary dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ.

(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.

(4) DopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ musõÂ svyÂmi rozmeÏry, barvami a technickyÂmi pozÏadavky odpovõÂdat zvlaÂsÏtnõÂm
technickyÂm prÏedpisuÊm22).

(7) Na vyhrazeneÂ parkovisÏteÏ pro vozidlo oznacÏeneÂ znakem O 1 je vozidluÊm bez oznacÏenõÂ O 1 vjezd
zakaÂzaÂn.

§ 67
SpeciaÂlnõÂ oznacÏenõÂ vozidel a osob

(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.

(1) OznacÏenõÂ vozidla prÏepravujõÂcõÂho osobu teÏzÏce
postizÏenou nebo teÏzÏce pohyboveÏ postizÏenou (daÂle jen
¹oznacÏenõÂ O 1ª) nebo oznacÏenõÂ vozidla rÏõÂzeneÂho osobou sluchoveÏ postizÏenou (daÂle jen ¹oznacÏenõÂ O 2ª)
nebo oznacÏenõÂ vozidla praktickeÂho leÂkarÏe ve sluzÏbeÏ
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem smeÏjõÂ uzÏõÂvat
jen osoby, ktereÂ toto oznacÏenõÂ obdrzÏõÂ od prÏõÂslusÏneÂho
obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ nebo od
opraÂvneÏneÂho orgaÂnu v zahranicÏõÂ.

(9) Osoby nevidomeÂ a hluchoslepeÂ pouzÏõÂvajõÂ jako
speciaÂlnõÂho zarÏõÂzenõÂ hole.

(2) OznacÏenõÂ O 1 vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ osobeÏ, ktereÂ byly prÏiznaÂny mimorÏaÂdneÂ vyÂhody II. stupneÏ s vyÂjimkou postizÏenyÂch uÂplnou nebo praktickou hluchotou nebo
III. stupneÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu24).
OznacÏenõÂ O 2 vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vlastnõÂku motoroveÂho vozidla, ktereÂmu byly prÏiznaÂny mimorÏaÂdneÂ vyÂhody II. stupneÏ
z duÊvodu postizÏenõÂ uÂplnou nebo praktickou hluchotou.

(1) ZarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace uvaÂdõÂ aktuaÂlnõÂ uÂdaje, ktereÂ jsou pro bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch vyÂznamneÂ, naprÏõÂklad nehoda, smog, doba jõÂzdy k urcÏeneÂmu cõÂli, orientace na zaÂchytneÂ parkovisÏteÏ, teplota vozovky nebo
vzduchu.

(3) V jednotlivyÂch prÏõÂpadech, a je-li to naleÂhaveÏ
nutneÂ, nemusõÂ po dobu nezbytneÏ potrÏebnou rÏidicÏi
s oznacÏenõÂm O 1 a prakticÏtõÂ leÂkarÏi ve sluzÏbeÏ podle odstavce 1 dodrzÏovat zaÂkaz staÂnõÂ a zaÂkaz staÂnõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ
z dopravnõÂ znacÏky ¹ZaÂkaz staÂnõÂª; prÏitom nesmõÂ byÂt
ohrozÏena bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(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

(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ druhy a provedenõÂ speciaÂlnõÂch oznacÏenõÂ vozidel a osob.
§ 68
ZarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace

(2) ProvedenõÂ a tvary symboluÊ zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace se mohou meÏnit; to neplatõÂ, jsou-li na
tabulõÂch pro provoznõÂ informace uzÏity symboly dopravnõÂch znacÏek, sveÏtelnyÂch signaÂluÊ nebo dopravnõÂch
zarÏõÂzenõÂ; ustanovenõÂ § 62 odst. 4 nenõÂ tõÂmto dotcÏeno.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vyÂznam,
uzÏitõÂ, provedenõÂ a tvary symboluÊ urcÏenyÂch pro uzÏitõÂ
na zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace.
(4) ZarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace musõÂ svyÂmi
rozmeÏry, barvami a technickyÂmi pozÏadavky odpovõÂdat
zvlaÂsÏtnõÂm technickyÂm prÏedpisuÊm22).

) § 31 vyhlaÂsÏky cÏ. 182/1991 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady o puÊsobnosti
orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
25
) § 25 zaÂkona cÏ. 13/1997 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 102/2000 Sb.
24
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Od dõÂ l 2
§ 69
Ï õÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
R
Provoz na pozemnõÂch komunikacõÂch se rÏõÂdõÂ sveÏtelnyÂmi, prÏõÂpadneÏ i doprovodnyÂmi akustickyÂmi signaÂly
nebo pokyny policisty nebo osob opraÂvneÏnyÂch k rÏõÂzenõÂ
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch podle § 75
odst. 5 tohoto zaÂkona nebo zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu26).
Ï õÂzenõÂ provozu sveÏtelnyÂmi signaÂly
R
§ 70
(1) PrÏi rÏõÂzenõÂ provozu na krÏizÏovatce se uzÏõÂvaÂ zejmeÂna sveÏtelnyÂch signaÂluÊ trÏõÂbarevneÂ soustavy s plnyÂmi
signaÂly nebo se smeÏrovyÂmi signaÂly.
(2) PrÏi rÏõÂzenõÂ provozu na krÏizÏovatce znamenaÂ pro
rÏidicÏe
a) signaÂl s cÏervenyÂm sveÏtlem ¹StuÊj!ª povinnost zastavit vozidlo prÏed dopravnõÂ znacÏkou ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra
souvislaÂª, ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂ se symbolem Dej
prÏednost v jõÂzdeÏ!ª a ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂ s naÂpisem STOPª, a kde takovaÂ dopravnõÂ znacÏka nenõÂ,
prÏed sveÏtelnyÂm signalizacÏnõÂm zarÏõÂzenõÂm,
b) signaÂl se soucÏasneÏ svõÂtõÂcõÂm cÏervenyÂm a zÏlutyÂm
sveÏtlem ¹Pozor!ª povinnost prÏipravit se k jõÂzdeÏ,
c) signaÂl se zelenyÂm plnyÂm kruhovyÂm sveÏtlem
¹Volnoª mozÏnost pokracÏovat v jõÂzdeÏ, a dodrzÏõÂ-li
ustanovenõÂ o odbocÏovaÂnõÂ, muÊzÏe odbocÏit vpravo
nebo vlevo, prÏicÏemzÏ musõÂ daÂt prÏednost chodcuÊm
prÏechaÂzejõÂcõÂm ve volneÂm smeÏru po prÏechodu pro
chodce a cyklistuÊm prÏejõÂzÏdeÏjõÂcõÂm ve volneÂm smeÏru
po prÏejezdu pro cyklisty. SvõÂtõÂ-li signaÂl ¹SignaÂl pro
opusÏteÏnõÂ krÏizÏovatkyª umõÂsteÏnyÂ v protilehleÂm rohu
krÏizÏovatky, neplatõÂ pro odbocÏovaÂnõÂ vlevo § 21
odst. 5,
d) signaÂl se zÏlutyÂm sveÏtlem ¹Pozor!ª povinnost zastavit vozidlo prÏed dopravnõÂ znacÏkou ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra
souvislaÂª, ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂ se symbolem Dej
prÏednost v jõÂzdeÏ!ª a ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂ s naÂpisem STOPª, a kde takovaÂ dopravnõÂ znacÏka nenõÂ,
prÏed sveÏtelnyÂm signalizacÏnõÂm zarÏõÂzenõÂm; je-li vsÏak
toto vozidlo prÏi rozsvõÂcenõÂ tohoto signaÂlu jizÏ tak
blõÂzko, zÏe by rÏidicÏ nemohl vozidlo bezpecÏneÏ zastavit, smõÂ pokracÏovat v jõÂzdeÏ. SvõÂtõÂ-li sveÏtlo tohoto signaÂlu prÏerusÏovaneÏ, nejde o krÏizÏovatku
s provozem rÏõÂzenyÂm sveÏtelnyÂmi signaÂly,
e) signaÂl se zelenou smeÏrovou sÏipkou nebo sÏipkami
(naprÏõÂklad ¹SignaÂl pro prÏõÂmyÂ smeÏrª, ¹KombinovanyÂ signaÂl pro prÏõÂmyÂ smeÏr a odbocÏovaÂnõÂ
vpravoª) mozÏnost pokracÏovat v jõÂzdeÏ jen ve

26
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smeÏru, kteryÂm sÏipka nebo sÏipky ukazujõÂ. SmeÏrÏuje-li zelenaÂ sÏipka vlevo, neplatõÂ pro odbocÏovaÂnõÂ
vlevo § 21 odst. 5,
f) signaÂl ¹SignaÂl zÏluteÂho sveÏtla ve tvaru chodceª,
jõÂmzÏ je doplneÏn signaÂl se zelenou sÏipkou smeÏrÏujõÂcõÂ
vpravo nebo vlevo, upozornÏuje rÏidicÏe, zÏe prÏi jõÂzdeÏ
smeÏrem, kteryÂm tato sÏipka ukazuje, krÏizÏuje smeÏr
chuÊze prÏechaÂzejõÂcõÂch chodcuÊ,
g) signaÂl ¹DoplnÏkovaÂ zelenaÂ sÏipkaª svõÂtõÂcõÂ soucÏasneÏ
se signaÂlem s cÏervenyÂm sveÏtlem ¹StuÊj!ª nebo se
zÏlutyÂm sveÏtlem ¹Pozor!ª mozÏnost pokracÏovat
v jõÂzdeÏ jen ve smeÏru, kteryÂm sÏipka nebo sÏipky
ukazujõÂ; prÏitom rÏidicÏ musõÂ daÂt prÏednost v jõÂzdeÏ
vozidluÊm a jezdcuÊm na zvõÂrÏatech jedoucõÂm ve volneÂm smeÏru a uÂtvaruÊm chodcuÊ jdoucõÂm ve volneÂm
smeÏru; prÏitom nesmõÂ ohrozit ani omezit prÏechaÂzejõÂcõÂ chodce.
(3) PrÏi rÏõÂzenõÂ provozu mimo krÏizÏovatku, naprÏõÂklad prÏed prÏechodem pro chodce nebo prÏed neprÏehlednyÂm mõÂstem, platõÂ obdobneÏ odstavec 2.
§ 71
(1) UzÏõÂvaÂ-li se signaÂlu ¹RychlostnõÂ signaÂl s promeÏnnyÂm signaÂlnõÂm znakemª nebo ¹RychlostnõÂ signaÂl
s võÂce signaÂlnõÂmi znakyª, oznacÏuje rozsvõÂceneÂ cÏõÂslo doporucÏenou rychlost v km.h-1.
(2) SvõÂtõÂ-li nad jõÂzdnõÂm pruhem signaÂl ¹ZakaÂzanyÂ
vjezd vozidel do jõÂzdnõÂho pruhuª, nesmõÂ rÏidicÏ tento
jõÂzdnõÂ pruh uzÏõÂt. SvõÂtõÂ-li nad jõÂzdnõÂm pruhem signaÂl
¹VolnyÂ vjezd vozidel do jõÂzdnõÂho pruhuª, smõÂ rÏidicÏ
tento jõÂzdnõÂ pruh uzÏõÂt.
(3) SvõÂtõÂ-li signaÂl ¹SveÏtelnaÂ sÏipka vlevoª nebo
¹SveÏtelnaÂ sÏipka vpravoª, musõÂ rÏidicÏ opustit jõÂzdnõÂ pruh
nebo objet prÏekaÂzÏku ve vyznacÏeneÂm smeÏru.
(4) PrÏi rÏõÂzenõÂ provozu prÏi uzavõÂrkaÂch pozemnõÂ
komunikace, prÏi praÂci na pozemnõÂ komunikaci nebo
z jinyÂch duÊvoduÊ se uzÏõÂvaÂ prÏenosnyÂch signalizacÏnõÂch
zarÏõÂzenõÂ trÏõÂbarevneÂ nebo dvoubarevneÂ soustavy
s plnyÂmi kruhovyÂmi sveÏtly. UstanovenõÂ § 70 odst. 2
platõÂ obdobneÏ.
(5) Ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂpadech, naprÏõÂklad k zabezpecÏenõÂ vjezdu tramvaje na pozemnõÂ komunikaci se uzÏõÂvaÂ
signaÂlu ¹StuÊj!ª, jemuzÏ prÏedchaÂzõÂ signaÂl ¹Pozor!ª; rÏidicÏ
musõÂ zastavit prÏed dopravnõÂ znacÏkou ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂª, ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂ se symbolem Dej prÏednost
v jõÂzdeÏ!ª a ¹PrÏõÂcÏnaÂ cÏaÂra souvislaÂ s naÂpisem STOPª,
a kde takovaÂ dopravnõÂ znacÏka nenõÂ, prÏed sveÏtelnyÂm
signalizacÏnõÂm zarÏõÂzenõÂm.
(6) SignaÂl dvou vedle sebe umõÂsteÏnyÂch strÏõÂdaveÏ
prÏerusÏovanyÂch cÏervenyÂch sveÏtel znamenaÂ pro rÏidicÏe

) NaprÏõÂklad § 18 zaÂkona cÏ. 124/1992 Sb., o VojenskeÂ policii, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 39/1995 Sb., § 37 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
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povinnost zastavit vozidlo prÏed sveÏtelnyÂm signalizacÏnõÂm zarÏõÂzenõÂm.
(7) NenõÂ-li sveÏtelneÂ signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ vybaveno signaÂlem ¹Pozor!ª, platõÂ prÏi rozsvõÂcenõÂ signaÂlu
k zastavenõÂ vozidla obdobneÏ § 70 odst. 2 põÂsm. d) prvnõÂ
veÏta.
(8) SignaÂl ¹PrÏerusÏovaneÂ zÏluteÂ sveÏtloª uzÏityÂ samostatneÏ upozornÏuje rÏidicÏe na nutnost dbaÂt zvyÂsÏeneÂ
opatrnosti.
(9) SignaÂl ¹PrÏerusÏovaneÂ zÏluteÂ sveÏtloª uzÏityÂ spolecÏneÏ s dopravnõÂ znacÏkou nebo dopravnõÂm zarÏõÂzenõÂm
zduÊraznÏuje vyÂznam dopravnõÂ znacÏky nebo dopravnõÂho
zarÏõÂzenõÂ.
§ 72
Provoz tramvajõÂ se rÏõÂdõÂ sveÏtelnyÂm signalizacÏnõÂm
zarÏõÂzenõÂm se signaÂly ¹SignaÂly pro tramvajeª. TeÏchto
signaÂluÊ se muÊzÏe uzÏõÂt i na jõÂzdnõÂch pruzõÂch vyhrazenyÂch
pro autobusy meÏstskeÂ hromadneÂ dopravy osob nebo
trolejbusy.
§ 73
(1) Je-li na stezce pro cyklisty nebo cyklistickeÂm
pruhu zrÏõÂzeno sveÏtelneÂ signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ se sveÏtelnyÂmi signaÂly ¹SignaÂl pro cyklisty se znamenõÂm StuÊj!ª,
¹SignaÂl pro cyklisty se znamenõÂm Pozor!ª, ¹SignaÂl pro
cyklisty se znamenõÂm Volnoª, platõÂ obdobneÏ § 70
odst. 2 põÂsm. a) azÏ d). To platõÂ i tehdy, je-li signaÂl
s plnyÂmi kruhovyÂmi sveÏtly doplneÏn bõÂlou tabulkou
s vyobrazenõÂm jõÂzdnõÂho kola.
(2) Jsou-li signaÂly pro cyklisty umõÂsteÏny za pozemnõÂ komunikacõÂ, znamenaÂ signaÂl
a) ¹SignaÂl pro cyklisty se znamenõÂm StuÊj!ª, zÏe cyklista nesmõÂ vjõÂzÏdeÏt na vozovku,
b) ¹SignaÂl pro cyklisty se znamenõÂm StuÊj!ª spolu se
signaÂlem ¹SignaÂl pro cyklisty se znamenõÂm Pozor!ª, zÏe cyklista je povinen prÏipravit se k jõÂzdeÏ,
c) ¹SignaÂl pro cyklisty se znamenõÂm Volnoª, zÏe cyklista muÊzÏe prÏejõÂzÏdeÏt vozovku; rozsvõÂtõÂ-li se poteÂ
signaÂl ¹SignaÂl pro cyklisty se znamenõÂm Pozor!ª,
smõÂ dokoncÏit prÏejetõÂ k sveÏtelneÂmu signalizacÏnõÂmu
zarÏõÂzenõÂ s tõÂmto signaÂlem.
(3) Tam, kde jsou sveÏtelnaÂ signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ
pro cyklisty vybavena tlacÏõÂtkem pro cyklisty, smõÂ cyklista po stisknutõÂ tlacÏõÂtka vjet na vozovku teprve na
znamenõÂ signaÂlu ¹SignaÂl pro cyklisty se znamenõÂm
Volnoª.
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dec muÊzÏe prÏechaÂzet vozovku; rozsvõÂtõÂ-li se poteÂ
signaÂl ¹SignaÂl pro chodce se znamenõÂm StuÊj!ª,
smõÂ chodec dokoncÏit prÏechaÂzenõÂ k sveÏtelneÂmu signalizacÏnõÂmu zarÏõÂzenõÂ s tõÂmto signaÂlem,
b) ¹SignaÂl pro chodce se znamenõÂm StuÊj!ª, zÏe chodec
nesmõÂ vstupovat na vozovku.
(2) Tam, kde jsou sveÏtelnaÂ signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ
pro chodce vybavena tlacÏõÂtkem pro chodce, smõÂ chodec
po stisknutõÂ tlacÏõÂtka vstoupit na vozovku teprve na
znamenõÂ signaÂlu ¹SignaÂl pro chodce se znamenõÂm
Volnoª.
§ 75
Ï
RõÂzenõÂ provozu pokyny policisty
(1) Policista rÏõÂdõÂ provoz na pozemnõÂch komunikacõÂch zmeÏnou postoje a pokyny pazÏõÂ; prÏitom zpravidla pouzÏõÂvaÂ smeÏrovku, kterou drzÏõÂ v praveÂ ruce. Jeho
pokyny znamenajõÂ pro rÏidicÏe i chodce
a) ¹StuÊj!ª pro smeÏr, ke ktereÂmu stojõÂ policista cÏelem
nebo zaÂdy; rÏidicÏ je povinen zastavit vozidlo,
b) ¹Pozor!ª, vztycÏõÂ-li policista pazÏi nebo prÏedloktõÂ
praveÂ pazÏe se smeÏrovkou; rÏidicÏ jedoucõÂ ze smeÏru,
pro kteryÂ byl provoz prÏedtõÂm zastaven, je povinen
se prÏipravit k jõÂzdeÏ; rÏidicÏ jedoucõÂ ve smeÏru prÏedtõÂm
volneÂm je povinen zastavit vozidlo; je-li vsÏak jizÏ
tak blõÂzko, zÏe by nemohl bezpecÏneÏ zastavit vozidlo, smõÂ pokracÏovat v jõÂzdeÏ,
c) ¹Volnoª pro smeÏr, ke ktereÂmu stojõÂ policista bokem; rÏidicÏ muÊzÏe pokracÏovat v jõÂzdeÏ, a dodrzÏõÂ-li
ustanovenõÂ o odbocÏovaÂnõÂ, muÊzÏe odbocÏit vpravo
nebo vlevo,
d) maÂ-li policista pravou pazÏi prÏedpazÏenou a levou
upazÏenou, znamenaÂ to ¹StuÊj!ª pro rÏidicÏe prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂho smeÏrem k zaÂduÊm a praveÂmu boku policisty
a ¹Volnoª pro rÏidicÏe prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂho smeÏrem k leveÂmu boku policisty; rÏidicÏ prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂ smeÏrem
k zaÂduÊm a praveÂmu boku policisty je povinen zastavit vozidlo; rÏidicÏ prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂ k leveÂmu boku policisty muÊzÏe pokracÏovat v jõÂzdeÏ, a dodrzÏõÂ-li ustanovenõÂ o odbocÏovaÂnõÂ, muÊzÏe odbocÏit vpravo nebo
vlevo; rÏidicÏ prÏijõÂzÏdeÏjõÂcõÂ smeÏrem k cÏelu policisty
smõÂ odbocÏovat jen vpravo; chodci smeÏjõÂ prÏechaÂzet
vozovku jen za zaÂdy policisty.
(2) Zastavuje-li rÏidicÏ prÏi rÏõÂzenõÂ provozu podle odstavce 1 põÂsm. a), b) a d) na krÏizÏovatce, je povinen zastavit prÏed hranicõÂ krÏizÏovatky.

§ 74

(3) PrÏi pokynech ¹StuÊj!ª a ¹Volnoª muÊzÏe policista upazÏit obeÏ nebo jednu pazÏi; obeÏ pazÏe muÊzÏe prÏipazÏit,
postacÏõÂ-li k rÏõÂzenõÂ provozu postoj. To neplatõÂ pro pokyn uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. d).

(1) Pro chodce se uzÏõÂvaÂ teÏchto signaÂluÊ dvoubarevneÂ soustavy, poprÏõÂpadeÏ i doprovodnyÂch akustickyÂch
signaÂluÊ, ktereÂ znamenajõÂ
a) ¹SignaÂl pro chodce se znamenõÂm Volnoª, zÏe cho-

(4) Policista muÊzÏe prÏi rÏõÂzenõÂ provozu daÂvat kromeÏ
pokynuÊ uvedenyÂch v odstavci 1 i jineÂ pokyny, naprÏõÂklad ¹Zrychlit jõÂzdu!ª vodorovnyÂm kyÂvaÂnõÂm pazÏe prÏes
strÏed teÏla nebo ¹Zpomalit jõÂzdu!ª kyÂvaÂnõÂm pazÏe na-
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horu a doluÊ. K zduÊrazneÏnõÂ sveÂho pokynu muÊzÏe policista uzÏõÂt znamenõÂ põÂsÏt'alkou.

(3) PrÏechodneÂ vodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky jsou
nadrÏazeny staÂlyÂm vodorovnyÂm dopravnõÂm znacÏkaÂm.

(5) Odstavce 1 azÏ 4 platõÂ i pro rÏõÂzenõÂ provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch vojenskyÂm policistou a prÏõÂslusÏnõÂkem vojenskeÂ porÏaÂdkoveÂ sluzÏby, kteryÂ prÏi rÏõÂzenõÂ
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch uzÏõÂvaÂ smeÏrovku
nebo zastavovacõÂ tercÏ.

(4) PrÏenosneÂ svisleÂ dopravnõÂ znacÏky jsou nadrÏazeny vsÏem dopravnõÂm znacÏkaÂm.

(6) Na pozÏaÂdaÂnõÂ je prÏõÂslusÏnõÂk vojenskeÂ porÏaÂdkoveÂ
sluzÏby prÏi rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
povinen prokaÂzat se policistovi nebo vojenskeÂmu policistovi platnyÂm poveÏrÏenõÂm k rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(7) VyÂstroj a oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏnõÂka vojenskeÂ porÏaÂdkoveÂ sluzÏby prÏi rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, vzor smeÏrovky a zastavovacõÂho tercÏe, podobu a obsah poveÏrÏenõÂ k rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch podle odstavce 6 a vzor pokynuÊ prÏi rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch podle odstavcuÊ 1 a 4 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(8) StraÂzÏnõÂk obecnõÂ policie je opraÂvneÏn pokyny
usmeÏrnÏovat provoz na pozemnõÂch komunikacõÂch v prÏõÂpadeÏ, zÏe je to nezbytneÂ pro obnovenõÂ bezpecÏnosti a plynulosti silnicÏnõÂho provozu, a nenõÂ-li rÏõÂzenõÂ provozu
zajisÏteÏno policiõÂ nebo v soucÏinnosti s policiõÂ. PrÏi usmeÏrnÏovaÂnõÂ provozu pouzÏõÂvaÂ straÂzÏnõÂk pokyny stanoveneÂ
pro rÏõÂzenõÂ provozu policisty.
(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.
OddõÂl 3
Vztahy mezi uÂpravami provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch, jejich stanovenõÂ a uzÏitõÂ dopravnõÂch
znacÏek, sveÏtelnyÂch signaÂluÊ, dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ
a provoznõÂch informacõÂ
§ 76
Vztahy mezi obecnou, mõÂstnõÂ a prÏechodnou uÂpravou provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
(1) MõÂstnõÂ uÂprava provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch je nadrÏazena obecneÂ uÂpraveÏ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch. PrÏechodnaÂ uÂprava provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch je nadrÏazena mõÂstnõÂ i obecneÂ
uÂpraveÏ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(2) SvisleÂ staÂleÂ dopravnõÂ znacÏky jsou nadrÏazeny
vodorovnyÂm dopravnõÂm znacÏkaÂm.

(5) Pokyny policisty, vojenskeÂho policisty nebo
prÏõÂslusÏnõÂka vojenskeÂ porÏaÂdkoveÂ sluzÏby jsou nadrÏazeny
sveÏtelnyÂm signaÂluÊm, dopravnõÂm znacÏkaÂm nebo dopravnõÂm zarÏõÂzenõÂm.
(6) SveÏtelneÂ signaÂly jsou nadrÏazeny svislyÂm dopravnõÂm znacÏkaÂm upravujõÂcõÂm prÏednost.
(7) Je-li uzÏito vodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky ¹PrÏechod pro chodceª, ¹PrÏejezd pro cyklistyª, ¹ZastaÂvka
autobusu nebo trolejbusuª, ¹ZaÂkaz staÂnõÂª, ¹ZaÂkaz zastavenõÂª nebo ¹SÏikmeÂ rovnobeÏzÏneÂ cÏaÂryª, je tato vodorovnaÂ dopravnõÂ znacÏka v mõÂsteÏ uzÏitõÂ nadrÏazena svisleÂ
dopravnõÂ znacÏce ¹ParkovisÏteÏª nebo svisleÂ dopravnõÂ
znacÏce ¹ZoÂna s dopravnõÂm omezenõÂmª se symbolem
upravujõÂcõÂm zastavenõÂ, staÂnõÂ nebo parkovisÏteÏ.
§ 77
StanovenõÂ mõÂstnõÂ a prÏechodneÂ uÂpravy provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch
(1) MõÂstnõÂ a prÏechodnou uÂpravu provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a uzÏitõÂ zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ
informace stanovõÂ
a) na silnici I. trÏõÂdy, kromeÏ rychlostnõÂ silnice, mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ uÂrÏad po prÏedchozõÂm põÂsemneÂm
vyjaÂdrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu policie,
b) na daÂlnici1) a rychlostnõÂ silnici1) ministerstvo po
prÏedchozõÂm põÂsemneÂm vyjaÂdrÏenõÂ Ministerstva
vnitra,
c) na silnici II. a III. trÏõÂdy1) a na mõÂstnõÂ komunikaci1)
obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ po
prÏedchozõÂm põÂsemneÂm vyjaÂdrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu policie.
(2) MõÂstnõÂ a prÏechodnou uÂpravu provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace stanovõÂ na verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ uÂcÏeloveÂ komunikaci
vlastnõÂk se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho uÂrÏadu obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ a po prÏedchozõÂm põÂsemneÂm
stanovisku prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu policie.
(3) UzÏitõÂ dopravnõÂch znacÏek ¹ZÏeleznicÏnõÂ prÏejezd
se zaÂvoramiª, ¹ZÏeleznicÏnõÂ prÏejezd bez zaÂvorª, ¹NaÂveÏstnõÂ deskaª, ¹Tramvajª, ¹Dej prÏednost v jõÂzdeÏ tramvaji!ª a uzÏitõÂ dopravnõÂ znacÏky ¹StuÊj, dej prÏednost
v jõÂzdeÏ!ª, maÂ-li byÂt umõÂsteÏna prÏed zÏeleznicÏnõÂm prÏejezdem, stanovõÂ na silnici I. trÏõÂdy1) mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ uÂrÏad, na silnici II. a III. trÏõÂdy a na mõÂstnõÂ komunikaci1) mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ po prÏedchozõÂm põÂsemneÂm vyjaÂdrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu policie a po projednaÂnõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm
draÂzÏnõÂm uÂrÏadem11).
(4) UzÏitõÂ dopravnõÂch znacÏek ¹VyÂstrazÏnyÂ krÏõÂzÏ pro
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zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd jednokolejnyÂª a ¹VyÂstrazÏnyÂ krÏõÂzÏ
pro zÏeleznicÏnõÂ prÏejezd võÂcekolejnyÂª, sveÏtelneÂho signaÂlu
¹SignaÂl pro zabezpecÏenõÂ zÏeleznicÏnõÂho prÏejezduª a signaÂluÊ pro tramvaje stanovõÂ prÏõÂslusÏnyÂ draÂzÏnõÂ uÂrÏad11) po
projednaÂnõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm krajskyÂm uÂrÏadem, pokud jde
o uzÏitõÂ teÏchto znacÏek na silnicõÂch I. trÏõÂdy1), nebo
s mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm obecnõÂm uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ, pokud jde o uzÏitõÂ teÏchto znacÏek na silnici
II. a III. trÏõÂdy a na mõÂstnõÂ komunikaci1), vzÏdy po prÏedchozõÂm põÂsemneÂm stanovisku prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu policie.

pro dopravnõÂ informace nebo co by mohlo snizÏovat
jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo uÂcÏinnost,
oslnÏovat uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nebo rozptylovat jejich pozornost zpuÊsobem
ovlivnÏujõÂcõÂm bezpecÏnost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.

(5) VyÂjimky z mõÂstnõÂ a prÏechodneÂ uÂpravy provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch povoluje ten orgaÂn
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.

(1) Zastavovat vozidla je opraÂvneÏn
a) policista ve stejnokroji,
b) vojenskyÂ policista ve stejnokroji,
c) straÂzÏnõÂk obecnõÂ policie ve stejnokroji
1. prÏed prÏechodem pro chodce k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏneÂho prÏechodu osob, jestlizÏe to situace na prÏechodu cÏi stav prÏechaÂzejõÂcõÂch osob vyzÏaduje,
2. jestlizÏe rÏidicÏ vozidla nebo prÏepravovanaÂ osoba
je podezrÏelaÂ ze spaÂchaÂnõÂ prÏestupku tyÂkajõÂcõÂho
se bezpecÏnosti silnicÏnõÂho provozu,
d) zameÏstnanec provozovatele draÂhy v blõÂzkosti zÏeleznicÏnõÂho prÏejezdu,
e) uÂcÏastnõÂk dopravnõÂ nehody, vyzÏadujõÂ-li to okolnosti podle § 47,
f) dopravce podle § 49 odst. 4,
g) vedoucõÂ organizovaneÂho uÂtvaru sÏkolnõÂ mlaÂdezÏe,
vedoucõÂ organizovaneÂ skupiny deÏtõÂ, ktereÂ dosud
nepodleÂhajõÂ povinneÂ sÏkolnõÂ dochaÂzce, a pruÊvodce
zdravotneÏ postizÏenyÂch osob prÏi prÏechaÂzenõÂ vozovky,
h) pruÊvodce vedenyÂch nebo hnanyÂch zvõÂrÏat podle
§ 60 odst. 6,
i) zameÏstnanec vykonaÂvajõÂcõÂ praÂce spojeneÂ se spraÂvou, uÂdrzÏbou, meÏrÏenõÂm, opravami a vyÂstavbou
pozemnõÂ komunikace a k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, oznacÏenyÂ
podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,
j) osoba poveÏrÏenaÂ obecnõÂm uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏneÂho prÏechodu deÏtõÂ
a sÏkolnõÂ mlaÂdezÏe prÏes pozemnõÂ komunikaci v blõÂzkosti sÏkolnõÂho zarÏõÂzenõÂ (daÂle jen ¹poveÏrÏenaÂ
osobaª); poveÏrÏenaÂ osoba je povinna prÏi vyÂkonu
cÏinnosti byÂt oznacÏena podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,
k) celnõÂk9b) ve stejnokroji prÏi vyÂkonu cÏinnostõÂ v rozsahu opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy12a).

§ 78
UzÏitõÂ dopravnõÂch znacÏek, sveÏtelnyÂch signaÂluÊ,
dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ a provoznõÂch informacõÂ
(1) DopravnõÂ znacÏky, sveÏtelneÂ a akustickeÂ signaÂly,
dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace
musõÂ tvorÏit ucelenyÂ systeÂm.
(2) DopravnõÂ znacÏky, sveÏtelneÂ a akustickeÂ signaÂly,
dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace se
smeÏjõÂ uzÏõÂvat jen v takoveÂm rozsahu a takovyÂm zpuÊsobem, jak to nezbytneÏ vyzÏaduje bezpecÏnost a plynulost
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nebo jinyÂ duÊlezÏityÂ verÏejnyÂ zaÂjem.
(3) PrÏenosneÂ svisleÂ dopravnõÂ znacÏky, prÏechodneÂ
vodorovneÂ dopravnõÂ znacÏky, sveÏtelneÂ signaÂly, dopravnõÂ
zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace smeÏjõÂ byÂt
uzÏõÂvaÂny jen po nezbytneÏ nutnou dobu a jen z duÊvoduÊ
uvedenyÂch v odstavci 2.
(4) SvisleÂ dopravnõÂ znacÏky promeÏnneÂ se uzÏõÂvajõÂ
zejmeÂna v systeÂmu rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, kteryÂ reaguje na konkreÂtnõÂ situaci v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch nebo poveÏtrnostnõÂ
podmõÂnky.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob a rozsah uzÏitõÂ prÏenosnyÂch svislyÂch dopravnõÂch znacÏek, prÏechodnyÂch vodorovnyÂch dopravnõÂch znacÏek, sveÏtelnyÂch
signaÂluÊ, dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ
informace.
(6) V bezprostrÏednõÂ blõÂzkosti pozemnõÂ komunikace v obci je zakaÂzaÂno umõÂst'ovat cokoliv, co by bylo
mozÏno zameÏnit s dopravnõÂ znacÏkou, sveÏtelnyÂm a akustickyÂm signaÂlem, dopravnõÂm zarÏõÂzenõÂm nebo zarÏõÂzenõÂm

12a

Od dõÂ l 4
ZastavovaÂnõÂ vozidel
§ 79

(2) Vozidlo se zastavuje daÂvaÂnõÂm znamenõÂ k zasta-

) 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.
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venõÂ vozidla. Osoby uvedeneÂ v odstavci 1 daÂvajõÂ znamenõÂ k zastavenõÂ vozidla vztycÏenou pazÏõÂ nebo zastavovacõÂm tercÏem a za snõÂzÏeneÂ viditelnosti cÏervenyÂm sveÏtlem, kteryÂm pohybujõÂ v hornõÂm puÊlkruhu. Z jedoucõÂho
vozidla daÂvajõÂ toto znamenõÂ kyÂvaÂnõÂm pazÏe nahoru
a doluÊ nebo vysunutyÂm zastavovacõÂm tercÏem. Policista
muÊzÏe z jedoucõÂho vozidla zastavovat vozidla i rozsvõÂcenõÂm naÂpisu ¹STOPª podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu13).
(3) ZnamenõÂ k zastavenõÂ vozidla se musõÂ daÂvat
vcÏas a zrÏetelneÏ s ohledem na okolnosti provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch tak, aby rÏidicÏ mohl bezpecÏneÏ zastavit vozidlo a aby nedosÏlo k ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(4) PoveÏrÏenou osobou muÊzÏe byÂt pouze osoba
starsÏõÂ 18 let, kteraÂ je k cÏinnosti podle odstavce 1
põÂsm. j) dostatecÏneÏ zpuÊsobilaÂ.
(5) PoveÏrÏenaÂ osoba musõÂ mõÂt prÏi cÏinnosti podle
odstavce 1 põÂsm. j) u sebe poveÏrÏenõÂ vydaneÂ obecnõÂm
uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. PoveÏrÏenõÂ musõÂ
byÂt cÏasoveÏ omezeno, nejdeÂle na dobu jednoho roku.
Na pozÏaÂdaÂnõÂ je poveÏrÏenaÂ osoba povinna prokaÂzat se
policistovi platnyÂm poveÏrÏenõÂm.
(6) PoveÏrÏenaÂ osoba muÊzÏe zastavovat vozidla pouze na prÏechodu pro chodce; kde prÏechod pro chodce
nenõÂ nebo je neschuÊdnyÂ, smõÂ zastavovat vozidla i na
jineÂm mõÂsteÏ na vozovce.
(7) PoveÏrÏenaÂ osoba nesmõÂ zastavovat vozidla
v blõÂzkosti krÏizÏovatky s rÏõÂzenyÂm provozem, a to ani
na prÏechodu pro chodce.
(8) K meÏrÏenõÂ rychlosti vozidel je opraÂvneÏna policie a obecnõÂ policie; obecnõÂ policie prÏitom postupuje
v soucÏinnosti s policiõÂ.
(9) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob
oznacÏenõÂ osob podle odstavce 1 põÂsm. i) a j) a vzor
poveÏrÏenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. j).
H L AVA I I I
ÏRIDICÏSKEÂ OPRAÂVNEÏNIÂ A R
Ï IDICÏSKYÂ PRU
Ê KAZ
DõÂ l 1
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ
R
§ 80
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ opravnÏuje jeho drzÏitele k rÏõÂR
zenõÂ motoroveÂho vozidla zarÏazeneÂho do prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
§ 81
Skupiny a podskupiny rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozi(1) R
del se deÏlõÂ podle skupin a podskupin.
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Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny A opravnÏuje k rÏõÂ(2) R
zenõÂ motocykluÊ s postrannõÂm vozõÂkem nebo bez neÏj.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ pdskupiny A1 opravnÏuje
(3) R
k rÏõÂzenõÂ lehkyÂch motocykluÊ o objemu vaÂlcuÊ neprÏesahujõÂcõÂm 125 cm3 a o vyÂkonu nejvyÂsÏe 11 kW.
zenõÂ

Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny B opravnÏuje k rÏõÂ(4) R

a) motorovyÂch vozidel, s vyÂjimkou vozidel uvedenyÂch v odstavcõÂch 2, 3 a motocyklu o vyÂkonu
nad 25 kW nebo s pomeÏrem vyÂkon/hmotnost
prÏesahujõÂcõÂm 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postrannõÂm vozõÂkem a s pomeÏrem vyÂkonu/hmotnost
prÏesahujõÂcõÂm 0,16 kW/kg, jejichzÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost neprÏevysÏuje 3 500 kg a s nejvyÂsÏe
8 mõÂsty k sezenõÂ, kromeÏ mõÂsta rÏidicÏe; k tomuto
motoroveÂmu vozidlu smõÂ byÂt prÏipojeno prÏõÂpojneÂ
vozidlo o maximaÂlnõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti neprÏevysÏujõÂcõÂ 750 kg,
b) traktoruÊ a pracovnõÂch strojuÊ samojõÂzdnyÂch, jejichzÏ
maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost neprÏevysÏuje
3 500 kg,
c) jõÂzdnõÂch souprav slozÏenyÂch z motoroveÂho vozidla
podle põÂsmene a) nebo b) a prÏõÂpojneÂho vozidla,
pokud maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost soupravy
neprÏevysÏuje 3 500 kg a maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost prÏõÂpojneÂho vozidla neprÏevysÏuje pohotovostnõÂ
hmotnost2) motoroveÂho vozidla.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podskupiny B1 opravnÏuje
(5) R
k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch trÏõÂkolovyÂch a cÏtyrÏkolovyÂch vozidel uvedenyÂch v odstavci 4, jejichzÏ maximaÂlnõÂ konstrukcÏnõÂ rychlost prÏevysÏuje 45 km.h-1 nebo jsou pohaÂneÏnaÂ spalovacõÂm motorem o objemu vaÂlcuÊ prÏevysÏujõÂcõÂm 50 cm3 nebo jsou pohaÂneÏnaÂ jakyÂmkoli jinyÂm zarÏõÂzenõÂm
srovnatelneÂho
vyÂkonu.
PohotovostnõÂ
hmotnost teÏchto vozidel nesmõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ 550 kg;
do pohotovostnõÂ hmotnosti vozidla elektricky pohaÂneÏneÂho se nezapocÏõÂtaÂvaÂ hmotnost akumulaÂtoruÊ.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny C opravnÏuje k rÏõÂ(6) R
zenõÂ motorovyÂch vozidel, s vyÂjimkou vozidel uvedenyÂch v odstavcõÂch 8 a 9, jejichzÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ
hmotnost prÏevysÏuje 3 500 kg; k tomuto motoroveÂmu
vozidlu smõÂ byÂt prÏipojeno prÏõÂpojneÂ vozidlo, jehozÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost neprÏevysÏuje 750 kg.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podskupiny C1 opravnÏuje
(7) R
k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, s vyÂjimkou vozidel uvedenyÂch v odstavcõÂch 8 a 9, jejichzÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ
hmotnost prÏevysÏuje 3 500 kg, avsÏak neprÏevysÏuje
7 500 kg; k tomuto motoroveÂmu vozidlu smõÂ byÂt prÏipojeno prÏõÂpojneÂ vozidlo, jehozÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ
hmotnost neprÏevysÏuje 750 kg.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny D opravnÏuje k rÏõÂ(8) R
zenõÂ motorovyÂch vozidel urcÏenyÂch pro prÏepravu osob
s võÂce nezÏ 8 mõÂsty k sezenõÂ, kromeÏ mõÂsta rÏidicÏe; k tomuto motoroveÂmu vozidlu smõÂ byÂt prÏipojeno prÏõÂpojneÂ

Strana 6352

CÏaÂstka 152

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 465 / 2006

vozidlo, jehozÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost neprÏevysÏuje 750 kg.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podskupiny D1 opravnÏuje
(9) R
k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel urcÏenyÂch pro prÏepravu
osob s võÂce nezÏ 8 mõÂsty k sezenõÂ, kromeÏ mõÂsta rÏidicÏe,
avsÏak ne s võÂce nezÏ 16 mõÂsty k sezenõÂ, kromeÏ mõÂsta
rÏidicÏe; k tomuto motoroveÂmu vozidlu smõÂ byÂt prÏipojeno prÏõÂpojneÂ vozidlo, jehozÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ
hmotnost neprÏevysÏuje 750 kg.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny B+E opravnÏuje
(10) R
k rÏõÂzenõÂ jõÂzdnõÂch souprav slozÏenyÂch z motoroveÂho vozidla uvedeneÂho v odstavci 4 a prÏõÂpojneÂho vozidla, pokud nejde o jõÂzdnõÂ soupravu podle odstavce 4 põÂsm. c).
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny C+E opravnÏuje
(11) R
k rÏõÂzenõÂ jõÂzdnõÂch souprav slozÏenyÂch z motoroveÂho vozidla uvedeneÂho v odstavci 6 a prÏõÂpojneÂho vozidla, jehozÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost prÏevysÏuje 750 kg.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podskupiny C1+E
(12) R
opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ jõÂzdnõÂch souprav slozÏenyÂch z motoroveÂho vozidla uvedeneÂho v odstavci 7 a prÏõÂpojneÂho
vozidla, jehozÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost prÏevysÏuje 750 kg. MaximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost soupravy
vsÏak nesmõÂ prÏevysÏovat 12 000 kg a maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ
hmotnost prÏõÂpojneÂho vozidla nesmõÂ prÏevysÏovat pohotovostnõÂ hmotnost motoroveÂho vozidla.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny D+E opravnÏuje
(13) R
k rÏõÂzenõÂ jõÂzdnõÂch souprav slozÏenyÂch z motoroveÂho vozidla uvedeneÂho v odstavci 8 a prÏõÂpojneÂho vozidla, jehozÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost prÏevysÏuje 750 kg.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podskupiny D1+E
(14) R
opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ jõÂzdnõÂch souprav slozÏenyÂch z motoroveÂho vozidla uvedeneÂho v odstavci 9 a prÏõÂpojneÂho
vozidla, jehozÏ maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost prÏevysÏuje 750 kg a nejsou v neÏm prÏepravovaÂny osoby. MaximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost soupravy vsÏak nesmõÂ prÏevysÏovat 12 000 kg a maximaÂlnõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost
prÏõÂpojneÂho vozidla nesmõÂ prÏevysÏovat pohotovostnõÂ
hmotnost motoroveÂho vozidla.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny AM opravnÏuje
(15) R
k rÏõÂzenõÂ mopeduÊ a malyÂch motocykluÊ s maximaÂlnõÂ
konstrukcÏnõÂ rychlostõÂ 45 km.h-1.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny T opravnÏuje k rÏõÂ(16) R
zenõÂ traktoruÊ a pracovnõÂch strojuÊ samojõÂzdnyÂch; k motoroveÂmu vozidlu smõÂ byÂt prÏipojeno prÏõÂpojneÂ vozidlo.
§ 82
PodmõÂnky udeÏlenõÂ a drzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ lze udeÏlit pouze osobeÏ,
(1) R
kteraÂ
a) dosaÂhla veÏku stanoveneÂho tõÂmto zaÂkonem,
b) je zdravotneÏ zpuÊsobilaÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel,

c) je odborneÏ zpuÊsobilaÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel,
d) maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ nebo prÏechodnyÂ pobyt,
e) splnila dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
f) nenõÂ ve vyÂkonu sankce nebo trestu zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch
vozidel.
(2) PodmõÂnky podle odstavce 1 põÂsm. b), c) a e)
musõÂ splnÏovat drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ
skupiny nebo podskupiny po celou dobu drzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
§ 83
VeÏk
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ lze udeÏlit jen osobeÏ starsÏõÂ
(1) R
a) 15 let, jednaÂ-li se o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny AM,
b) 16 let, jednaÂ-li se o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podskupiny A1,
c) 17 let, jednaÂ-li se o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny T
a podskupiny B1,
d) 18 let, jednaÂ-li se o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupin A, B,
B+E, C, C+E a podskupin C1 a C1+E,
e) 21 let, jednaÂ-li se o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupin A, D,
D+E a podskupin D1, D1+E.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny A udeÏleneÂ osobeÏ
(2) R
podle odstavce 1 põÂsm. d) opravnÏuje pouze k rÏõÂzenõÂ
motocykluÊ o vyÂkonu do 25 kW nebo s pomeÏrem vyÂkon/hmotnost neprÏesahujõÂcõÂm 0,16 kW/kg nebo motocykluÊ s postrannõÂm vozõÂkem a s pomeÏrem vyÂkon/
/hmotnost neprÏesahujõÂcõÂm 0,16 kW/kg.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny A udeÏleneÂ osobeÏ
(3) R
podle odstavce 1 põÂsm. e) opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motocykluÊ o vyÂkonu nad 25 kW nebo s pomeÏrem vyÂkon/
/hmotnost prÏesahujõÂcõÂm 0,16 kW/kg nebo motocykluÊ
s postrannõÂm vozõÂkem a s pomeÏrem vyÂkon/hmotnost
prÏesahujõÂcõÂm 0,16 kW/kg.
(4) OsobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a) azÏ c) lze
rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel udeÏlit
jen s põÂsemnyÂm souhlasem jejõÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce.
(5) Ministerstvo udeÏlõÂ u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
skupiny A a podskupiny A1 vyÂjimku z podmõÂnky
veÏku pro osobu, kteraÂ je drzÏitelem licence motoristickeÂho sportovce, na zaÂkladeÏ jejõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti, poprÏõÂpadeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti jejõÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce. UdeÏlenaÂ vyÂjimka platõÂ pouze pro jõÂzdu prÏi sportovnõÂ souteÏzÏi.
ZdravotnõÂ zpuÊsobilost k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel
§ 84
(1) ZdravotnõÂ zpuÊsobilostõÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch
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vozidel se rozumõÂ teÏlesnaÂ a dusÏevnõÂ schopnost k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel (daÂle jen ¹zdravotnõÂ zpuÊsobilostª).
(2) ZdravotnõÂ zpuÊsobilost posuzuje a posudek
o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti (daÂle jen ¹posudekª) vydaÂvaÂ
posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ na zaÂkladeÏ prohlaÂsÏenõÂ zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ nebo drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, vyÂsledku leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky a dalsÏõÂch potrÏebnyÂch odbornyÂch vysÏetrÏenõÂ.
(3) ZdravotneÏ zpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla nenõÂ ten, kdo maÂ poruchy chovaÂnõÂ zpuÊsobeneÂ
zaÂvislostõÂ na alkoholu nebo jinyÂch psychoaktivnõÂch laÂtkaÂch podle posudku o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.
(4) PosuzujõÂcõÂm leÂkarÏem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
a) registrujõÂcõÂ praktickyÂ leÂkarÏ,
b) leÂkarÏ zarÏõÂzenõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏe,
c) kteryÂkoli praktickyÂ leÂkarÏ u osoby, kteraÂ nemaÂ registrujõÂcõÂho praktickeÂho leÂkarÏe nebo leÂkarÏe zarÏõÂzenõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏe.
(5) RegistrujõÂcõÂ praktickyÂ leÂkarÏ je povinen prÏedat
leÂkarÏi zarÏõÂzenõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏe na jeho vyzÏaÂdaÂnõÂ vyÂpis ze zdravotnickeÂ dokumentace obsahujõÂcõÂ
uÂdaje podstatneÂ pro zjisÏteÏnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.
(6) U osoby, kteraÂ nemaÂ registrujõÂcõÂho praktickeÂho leÂkarÏe, musõÂ posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ vyloucÏit nemoci,
vady nebo stavy, ktereÂ vylucÏujõÂ nebo podminÏujõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilost k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(7) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ podmõÂnky
zdravotnõÂ zpuÊsobilosti, rozsah leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky a odborneÂho vysÏetrÏenõÂ, obsah prohlaÂsÏenõÂ zÏadatele o rÏidicÏskeÂ
opraÂvneÏnõÂ nebo drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, nemoci,
vady nebo stavy, ktereÂ vylucÏujõÂ nebo podminÏujõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilost k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
§ 85
(1) PosouzenõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti provaÂdõÂ posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ na zÏaÂdost zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ
nebo drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ. NaÂklady na posouzenõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti hradõÂ zÏadatel.
(2) Po provedenõÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky, poprÏõÂpadeÏ
odborneÂho vysÏetrÏenõÂ vydaÂ posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ zÏadateli posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.
(3) Posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti musõÂ mõÂt
põÂsemnou formu.
(4) PosuzujõÂcõÂ leÂkarÏ v posudku o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti uvede zjisÏteÏnyÂ zdravotnõÂ stav z hlediska zdravotnõÂ zpuÊsobilosti zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ nebo
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drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ a hodnocenõÂ jeho zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.
(5) ZÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ nebo drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je
a) zdravotneÏ zpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel,
b) zdravotneÏ zpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel
s podmõÂnkou,
c) zdravotneÏ nezpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(6) V hodnocenõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti podle odstavce 5 põÂsm. b) se uvede duÊvod a podmõÂnka zdravotnõÂ
zpuÊsobilosti a v hodnocenõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti podle odstavce 5 põÂsm. c) se uvede duÊvod zdravotnõÂ nezpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(7) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ obsah a vzor
posudku o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti a upravõÂ podrobnosti
hodnocenõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.
§ 86
Je-li zÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ nebo drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle posouzenõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti zdravotneÏ zpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel s podmõÂnkou nebo zdravotneÏ nezpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel, oznaÂmõÂ posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ neprodleneÏ tuto skutecÏnost prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ a zasÏle mu kopii posudku
o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.
PravidelneÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky
§ 87
(1) PravidelnyÂm leÂkarÏskyÂm prohlõÂdkaÂm je povinen
se podrobovat
a) rÏidicÏ vozidla, kteryÂ prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ souvisejõÂcõÂch
s vyÂkonem zvlaÂsÏtnõÂch povinnostõÂ uzÏõÂvaÂ zvlaÂsÏtnõÂho
vyÂstrazÏneÂho sveÏtla modreÂ barvy2), prÏõÂpadneÏ doplneÏneÂho o zvlaÂsÏtnõÂ zvukoveÂ vyÂstrazÏneÂ znamenõÂ,
b) rÏidicÏ, kteryÂ rÏõÂdõÂ motoroveÂ vozidlo v pracovneÏpraÂvnõÂm vztahu a u neÏhozÏ je rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla druhem praÂce sjednanyÂm v pracovnõÂ smlouveÏ,
c) rÏidicÏ, u ktereÂho je rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla
prÏedmeÏtem samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti provaÂdeÏneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu28),
d) drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin C, C+E, D,
D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E,
kteryÂ rÏõÂdõÂ motoroveÂ vozidlo zarÏazeneÂ do prÏõÂslusÏneÂ
skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
e) drzÏitel osveÏdcÏenõÂ pro ucÏitele rÏidicÏuÊ pro vyÂcvik v rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).

) ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

Strana 6354

CÏaÂstka 152

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 465 / 2006

(2) VstupnõÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdce je osoba uvedenaÂ
v odstavci 1 povinna se podrobit prÏed zahaÂjenõÂm vyÂkonu cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 1, dalsÏõÂm pravidelnyÂm leÂkarÏskyÂm prohlõÂdkaÂm pak do dovrsÏenõÂ 50 let
veÏku kazÏdeÂ dva roky a po dovrsÏenõÂ 50 let veÏku kazÏdorocÏneÏ.
(3) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, kteryÂ nenõÂ osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit
pravidelneÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdce nejdrÏõÂve sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed
dovrsÏenõÂm 60, 65 a 68 let veÏku a nejpozdeÏji v den dovrsÏenõÂ stanoveneÂho veÏku, po dovrsÏenõÂ 68 let veÏku pak
kazÏdeÂ dva roky.
(4) PosuzujõÂcõÂ leÂkarÏ muÊzÏe na zaÂkladeÏ vyÂsledku
pravidelneÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech, zejmeÂna s prÏihleÂdnutõÂm k aktuaÂlnõÂmu zdravotnõÂmu stavu, urcÏit osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 nebo 3
(daÂle jen ¹povinnaÂ osobaª) termõÂn dalsÏõÂ pravidelneÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky kratsÏõÂ, nezÏ jsou lhuÊty uvedeneÂ v odstavci 2 nebo 3.
(5) Je-li to potrÏebneÂ pro zjisÏteÏnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti povinneÂ osoby, muÊzÏe posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ narÏõÂdit
provedenõÂ odborneÂho vysÏetrÏenõÂ.
(6) NaÂklady na pravidelnou leÂkarÏskou prohlõÂdku
osob uvedenyÂch v odstavci 1 hradõÂ u osob v pracovneÏpraÂvnõÂm vztahu zameÏstnavatel. U osob uvedenyÂch
v odstavci 1, ktereÂ nejsou v pracovneÏpraÂvnõÂm vztahu,
a u osob uvedenyÂch v odstavci 3 hradõÂ naÂklady na
pravidelnou leÂkarÏskou prohlõÂdku tyto osoby.
(7) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ rozsah pravidelneÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky.
§ 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
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 dal-

sÏõÂmu 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 zpuÊsobilost.
(6) NaÂklady na dopravneÏ psychologickeÂ vysÏetrÏenõÂ
a vysÏetrÏenõÂ neurologickeÂ, vcÏetneÏ EEG drzÏiteluÊ rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ uvedenyÂch v odstavci 1, hradõÂ rÏidicÏ.
(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 daÂle rÏidicÏuÊ
vozidel pozÏaÂrnõÂ ochrany.
§ 88
(1) Po provedenõÂ pravidelneÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky
vydaÂ posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ povinneÂ osobeÏ posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti. Posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
musõÂ mõÂt põÂsemnou formu.
(2) PovinnaÂ osoba je
a) zdravotneÏ zpuÊsobilaÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel,
b) zdravotneÏ zpuÊsobilaÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel
s podmõÂnkou,
c) zdravotneÏ nezpuÊsobilaÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(3) V hodnocenõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti podle odstavce 4 põÂsm. b) se uvede podmõÂnka zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.
(4) Je-li povinnaÂ osoba podle vyÂsledku pravidelneÂ
leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky zdravotneÏ zpuÊsobilaÂ s podmõÂnkou
nebo zdravotneÏ nezpuÊsobilaÂ, oznaÂmõÂ posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ
tuto skutecÏnost obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta trvaleÂho pobytu povinneÂ osoby a u osob uvedenyÂch v § 87 odst. 1, ktereÂ
jsou v pracovneÏpraÂvnõÂm vztahu, i zameÏstnavateli.
(5) PovinnaÂ osoba se musõÂ podrobit pravidelneÂ
leÂkarÏskeÂ prohlõÂdce nejpozdeÏji den prÏed dnem ukoncÏenõÂ
platnosti posudku o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti.
(6) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor posudku o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti a upravõÂ podrobnosti
hodnocenõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti povinneÂ osoby.
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§ 89
PovinnaÂ osoba, kteraÂ nemaÂ platnyÂ posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti, je zdravotneÏ nezpuÊsobilaÂ k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel.
§ 90
OdbornaÂ zpuÊsobilost k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo
(1) R
podskupiny muÊzÏe byÂt udeÏleno pouze osobeÏ, kteraÂ zõÂskala odbornou zpuÊsobilost k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4) (daÂle jen ¹odbornaÂ zpuÊsobilostª).
(2) Absolvoval-li zÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ
praktickyÂ vyÂcvik a zkousÏku v rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla4) s vozidlem vybavenyÂm automatickou prÏevodovkou, obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
omezõÂ rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny pouze na vozidla s tõÂmto druhem prÏevodovky;
toto omezenõÂ se vsÏak neprovede, jde-li o rÏidicÏskeÂ
opraÂvneÏnõÂ skupiny AM nebo podskupiny A1.
(3) PrÏi rÏõÂzenõÂ draÂzÏnõÂch vozidel11), kteraÂ jsou pouzÏõÂvaÂna v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, musõÂ
byÂt rÏidicÏ tohoto vozidla drzÏitelem opraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ
draÂzÏnõÂho vozidla podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedÏ idicÏ trolejbusu musõÂ byÂt drzÏitelem rÏidicÏskeÂho
pisu11). R
opraÂvneÏnõÂ skupiny D.
§ 91
DalsÏõÂ podmõÂnky k udeÏlenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ
(1) R
a) skupiny D nebo podskupiny D1 lze udeÏlit jen zÏadateli, kteryÂ je jizÏ drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
skupiny B,
b) skupiny C nebo podskupiny C1 lze udeÏlit jen zÏadateli, kteryÂ je jizÏ drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
skupiny B, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak,
c) skupiny B+E lze udeÏlit jen zÏadateli, kteryÂ je jizÏ
drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny B,
d) skupiny C+E lze udeÏlit jen zÏadateli, kteryÂ je jizÏ
drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny C,
e) podskupiny C1+E lze udeÏlit jen zÏadateli, kteryÂ je
jizÏ drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podskupiny C1,
f) skupiny D+E lze udeÏlit jen zÏadateli, kteryÂ je jizÏ
drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny D,
g) podskupiny D1+E lze udeÏlit jen zÏadateli, kteryÂ je
jizÏ drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podskupiny D1.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ udeÏleneÂ pro skupinu
(2) R
a) C+E nebo D+E platõÂ i pro skupinu B+E,
b) C+E platõÂ i pro skupinu D+E, pokud maÂ drzÏitel
rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny D.
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(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.
§ 92
UdeÏlenõÂ a rozsÏõÂrÏenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ udeÏlõÂ zÏadateli o rÏidicÏskeÂ
(1) R
opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
Ï idicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ se udeÏluje na zaÂkladeÏ zÏaÂ(2) R
dosti o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ, kteraÂ musõÂ mõÂt põÂsemnou
formu.
(3) V zÏaÂdosti o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ musõÂ byÂt uvedeno
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ,
b) adresa trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
c) datum a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ,
d) skupina nebo podskupina rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
o jejõÂzÏ udeÏlenõÂ je zÏaÂdaÂno.
(4) K zÏaÂdosti musõÂ byÂt prÏilozÏen
a) platnyÂ doklad totozÏnosti zÏadatele,
b) posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti,
c) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do prÏõÂslusÏneÂ skupiny
nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
d) doklad o splneÏnõÂ dalsÏõÂch podmõÂnek podle § 91,
e) jedna fotografie o rozmeÏrech 3,5 x 4,5 cm odpovõÂdajõÂcõÂ podobeÏ zÏadatele v dobeÏ podaÂnõÂ zÏaÂdosti
a zobrazujõÂcõÂ zÏadatele v prÏednõÂm cÏelneÂm pohledu
s vyÂsÏkou oblicÏejoveÂ cÏaÂsti hlavy od ocÏõÂ k bradeÏ
minimaÂlneÏ 13 mm, v obcÏanskeÂm odeÏvu, bez bryÂlõÂ
s tmavyÂmi skly a bez pokryÂvky hlavy, s pokryÂvkou
hlavy je mozÏneÂ prÏedlozÏit fotografii jen v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech, naprÏõÂklad z naÂbozÏenskyÂch
nebo zdravotnõÂch duÊvoduÊ, kteraÂ svyÂm provede-
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nõÂm odpovõÂdaÂ pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂ normy29)
(daÂle jen ¹fotografieª).
(5) Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 3 põÂsm. a) azÏ c)
a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ zÏadateli.
(6) Podle ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 5 se postupuje
i v prÏõÂpadeÏ rozsÏõÂrÏenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ o dalsÏõÂ skupinu nebo podskupinu rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(7) SplnÏuje-li zÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ nebo
o rozsÏõÂrÏenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ vsÏechny podmõÂnky
podle § 82 odst. 1, maÂ praÂvnõÂ naÂrok na udeÏlenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo na jeho rozsÏõÂrÏenõÂ o dalsÏõÂ skupinu
nebo podskupinu rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
§ 93
PodmõÂneÏnõÂ a omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podmõÂnõÂ, jestlizÏe drzÏitel
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je zdravotneÏ zpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel s podmõÂnkou.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ omezõÂ, jestlizÏe drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
a) pozbyl cÏaÂstecÏneÏ odbornou zpuÊsobilost,
b) prÏestal splnÏovat neÏkterou z dalsÏõÂch podmõÂnek podle § 91,
c) se vzdal neÏktereÂ skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(3) SkutecÏnost podle odstavce 2 põÂsm. c) musõÂ
drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ põÂsemneÏ oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
V oznaÂmenõÂ musõÂ byÂt uvedeno
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
b) adresa trvaleÂho pobytu drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
c) datum a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
d) skupina nebo podskupina rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
ktereÂ se drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ vzdaÂvaÂ.
(4) K oznaÂmenõÂ podle odstavce 3 musõÂ byÂt prÏilozÏen platnyÂ doklad totozÏnosti a jedna fotografie drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ. Po podaÂnõÂ oznaÂmenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ c) a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ drzÏiteli
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(5) V rozhodnutõÂ o podmõÂneÏnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂv-
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neÏnõÂ podle odstavce 1 nebo o omezenõÂ rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 2 põÂsm. a) a b) prÏõÂslusÏnyÂ
obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ uvede rozsah
podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ a poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ podminÏujõÂcõÂ nebo omezujõÂcõÂ podmõÂnky pro
vyÂkon rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, ktereÂ musõÂ drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ splnÏovat. OmezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 2 põÂsm. c) vezme prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zaÂkladeÏ oznaÂmenõÂ podle odstavce 3 na veÏdomõÂ a nerozhoduje o omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
§ 94
OdneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ a vzdaÂnõÂ se rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ odejme,
a) jestlizÏe drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pozbyl zcela
zdravotnõÂ zpuÊsobilost,
b) jestlizÏe drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pozbyl zcela
odbornou zpuÊsobilost.
(2) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ se muÊzÏe vzdaÂt
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(3) VzdaÂnõÂ se rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ musõÂ drzÏitel
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ põÂsemneÏ oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. V oznaÂmenõÂ musõÂ byÂt uvedeno
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
b) adresa trvaleÂho pobytu drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
c) datum a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
d) datum udeÏlenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(4) K oznaÂmenõÂ podle odstavce 3 musõÂ byÂt prÏilozÏen platnyÂ doklad totozÏnosti drzÏitele rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ. Po podaÂnõÂ oznaÂmenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle
dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 3 põÂsm. a)
azÏ c) a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ.
(5) VzdaÂnõÂ se rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 2 vezme prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ na zaÂkladeÏ oznaÂmenõÂ podle odstavce 3 na
veÏdomõÂ a nerozhoduje o odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
§ 94a
PozbytõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
(1) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pozbyÂvaÂ rÏidicÏskeÂ
opraÂvneÏnõÂ dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm mu
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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.
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zÏuje se za zdravotneÏ nezpuÊsobileÂho k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(6) StanovenaÂ lhuÊta pro prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ
zpuÊsobilosti podle odstavce 3 nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ
15 dnõÂ, naÂhradnõÂ lhuÊta podle odstavce 4 nesmõÂ byÂt
kratsÏõÂ nezÏ 10 dnõÂ.

(3) Pro odevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu platõÂ obdobneÏ § 113 odst. 5.

§ 97
PrÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti

§ 95
PozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ

(1) PozbytõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti podle § 93
odst. 2 põÂsm. a) nebo § 94 odst. 1 põÂsm. b) se zjisÏt'uje
prÏezkousÏenõÂm z odborneÂ zpuÊsobilosti.

(1) V raÂmci rÏõÂzenõÂ o podmõÂneÏnõÂ, omezenõÂ nebo
odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rozhodnout o pozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ jako o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu31).
(2) PozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ znamenaÂ, zÏe
drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nesmõÂ po dobu platnosti
tohoto pozastavenõÂ rÏõÂdit motorovaÂ vozidla.
§ 96
PrÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
(1) PodmõÂneÏnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti podle § 93
odst. 1 nebo pozbytõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti podle § 94
odst. 1 põÂsm. a) se zjisÏt'uje prÏezkoumaÂnõÂm zdravotnõÂ
zpuÊsobilosti.
(2) Pro prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti platõÂ
obdobneÏ ustanovenõÂ § 84 azÏ 86.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v raÂmci rÏõÂzenõÂ o podmõÂneÏnõÂ, omezenõÂ nebo
odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ narÏõÂdõÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ, aby se ve stanoveneÂ lhuÊteÏ podrobil prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti podle odstavce 2, vyjdou-li najevo skutecÏnosti duÊvodneÏ nasveÏdcÏujõÂcõÂ tomu,
zÏe drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je zdravotneÏ zpuÊsobilyÂ
k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel s podmõÂnkou nebo zdravotneÏ nezpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(4) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je povinen podrobit se prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti ve stanoveneÂ lhuÊteÏ. NemuÊzÏe-li se drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
ze zaÂvazÏneÂho duÊvodu podrobit prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ
zpuÊsobilosti ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost neprodleneÏ prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, kteryÂ mu stanovõÂ lhuÊtu naÂhradnõÂ.
(5) NepodrobõÂ-li se drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
bez zaÂvazÏneÂho duÊvodu prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti ve stanoveneÂ lhuÊteÏ ani ve lhuÊteÏ naÂhradnõÂ, pova-

(2) PrÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti se provaÂdõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v raÂmci rÏõÂzenõÂ o omezenõÂ nebo odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ narÏõÂdõÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
aby se ve stanoveneÂ lhuÊteÏ podrobil prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti podle odstavce 2, vyjdou-li najevo
skutecÏnosti duÊvodneÏ nasveÏdcÏujõÂcõÂ tomu, zÏe drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pozbyl cÏaÂstecÏneÏ nebo zcela odbornou zpuÊsobilost.
(4) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je povinen podrobit se prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti ve stanoveneÂ lhuÊteÏ. NemuÊzÏe-li se drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
ze zaÂvazÏneÂho duÊvodu podrobit prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ
zpuÊsobilosti ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost neprodleneÏ prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, kteryÂ mu stanovõÂ lhuÊtu naÂhradnõÂ.
(5) NepodrobõÂ-li se drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
bez zaÂvazÏneÂho duÊvodu prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti ve stanoveneÂ lhuÊteÏ ani se nepodrobõÂ prÏezkousÏenõÂ
z odborneÂ zpuÊsobilosti ve lhuÊteÏ naÂhradnõÂ, povazÏuje se
za odborneÏ nezpuÊsobileÂho k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(6) StanovenaÂ lhuÊta pro prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ
zpuÊsobilosti podle odstavce 3 nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ
30 dnõÂ, naÂhradnõÂ lhuÊta podle odstavce 4 nesmõÂ byÂt
kratsÏõÂ nezÏ 15 dnõÂ.
ZrusÏenõÂ podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ
§ 98
(1) Pokud pominuly duÊvody pro podmõÂneÏnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 93 odst. 1, rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti o zrusÏenõÂ podmõÂneÏnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.

30

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

31

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(2) ZÏaÂdost o zrusÏenõÂ podmõÂneÏnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podaÂvaÂ drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, ktereÂmu
bylo rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podmõÂneÏno, u prÏõÂslusÏneÂho
obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(3) ZÏaÂdost podle odstavce 2 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 a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo zÏadatele,
d) datum nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o podmõÂneÏnõÂ
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
e) podmõÂneÏnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, o jehozÏ zrusÏenõÂ
je zÏaÂdaÂno.
(4) K zÏaÂdosti podle odstavcuÊ 2 a 3 musõÂ byÂt prÏilozÏen
a) platnyÂ doklad totozÏnosti zÏadatele,
b) posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti zÏadatele vydanyÂ
posuzujõÂcõÂm leÂkarÏem, kteryÂ nesmõÂ byÂt ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti starsÏõÂ nezÏ 30 dnõÂ.
(5) Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 3 põÂsm. a) azÏ c)
a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ zÏadateli.
(6) Pro zjisÏteÏnõÂ, zda pominuly duÊvody pro podmõÂneÏnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 93 odst. 1, platõÂ
obdobneÏ ustanovenõÂ § 84 azÏ 86.
§ 99
(1) Pokud pominuly duÊvody pro omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro cÏaÂstecÏnou ztraÂtu odborneÂ zpuÊsobilosti podle § 93 odst. 2 põÂsm. b), rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ
obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zaÂkladeÏ
zÏaÂdosti o zrusÏenõÂ omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(2) ZÏaÂdost o zrusÏenõÂ omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podaÂvaÂ drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, ktereÂmu
bylo rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ pro cÏaÂstecÏnou ztraÂtu odborneÂ
zpuÊsobilosti omezeno, u prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. ZÏaÂdost muÊzÏe podat nejdrÏõÂve po uplynutõÂ sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy rozhodnutõÂ
o omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro cÏaÂstecÏnou ztraÂtu
odborneÂ zpuÊsobilosti se stalo vykonatelnyÂm nebo kdy
se rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ stalo
vykonatelnyÂm.
(3) ZÏaÂdost podle odstavce 2 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 a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo zÏadatele,
d) datum vykonatelnosti rozhodnutõÂ o omezenõÂ rÏi-

dicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro cÏaÂstecÏnou ztraÂtu odborneÂ
zpuÊsobilosti,
e) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny, o jehozÏ vraÂcenõÂ je zÏaÂdaÂno.
(4) K zÏaÂdosti podle odstavcuÊ 2 a 3 musõÂ byÂt prÏilozÏen
a) platnyÂ doklad totozÏnosti zÏadatele,
b) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 3
põÂsm. e), kteryÂ nesmõÂ byÂt ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti
starsÏõÂ nezÏ 30 dnõÂ.
(5) Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 3 põÂsm. a) azÏ c)
a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ zÏadateli.
(6) PominutõÂ duÊvoduÊ pro omezenõÂ rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ pro cÏaÂstecÏnou ztraÂtu odborneÂ zpuÊsobilosti
se zjisÏt'uje prÏezkousÏenõÂm z odborneÂ zpuÊsobilosti podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).
VraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
§ 100
(1) Pokud zcela nebo zcÏaÂsti pominuly duÊvody pro
odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu zdravotnõÂ zpuÊsobilosti podle § 94 odst. 1 põÂsm. a), rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(2) ZÏaÂdost o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podaÂvaÂ
osoba, ktereÂ bylo rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu zdravotnõÂ zpuÊsobilosti odnÏato, u prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho
uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(3) Pokud od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
uplynuly võÂce nezÏ trÏi roky, musõÂ zÏadatel podle odstavce 2 prokaÂzat odbornou zpuÊsobilost.
(4) ZÏaÂdost podle odstavce 2 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 a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo zÏadatele,
d) datum nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu zdravotnõÂ zpuÊsobilosti,
e) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny, o jehozÏ vraÂcenõÂ je zÏaÂdaÂno.
(5) K zÏaÂdosti podle odstavcuÊ 2 a 4 musõÂ byÂt prÏilozÏen
a) platnyÂ doklad totozÏnosti zÏadatele,
b) posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti vydanyÂ posuzu-
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jõÂcõÂm leÂkarÏem, kteryÂ nesmõÂ byÂt ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti starsÏõÂ nezÏ 30 dnõÂ,
c) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadatele, kteryÂ nesmõÂ byÂt ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti starsÏõÂ nezÏ 30 dnõÂ, je-li zÏaÂdost podaÂvaÂna v dobeÏ podle odstavce 3.
(6) Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 4 põÂsm. a) azÏ c)
a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ zÏadateli.
(7) Pro zjisÏteÏnõÂ, zda zcela nebo zcÏaÂsti pominuly
duÊvody pro odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu
zdravotnõÂ zpuÊsobilosti, platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 84
azÏ 86.
(8) OdbornaÂ zpuÊsobilost podle odstavce 3 se zjisÏt'uje prÏezkousÏenõÂm z odborneÂ zpuÊsobilosti podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).
(9) Pokud se zjisÏteÏnõÂm podle odstavce 7 nebo prÏezkousÏenõÂm z odborneÂ zpuÊsobilosti podle odstavce 8
prokaÂzÏe, zÏe zÏadatel o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je
zdravotneÏ zpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel pouze s podmõÂnkou nebo pouze zcÏaÂsti odborneÏ zpuÊsobilyÂ
k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vraÂceneÂ rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podmõÂnõÂ nebo omezõÂ. Pro toto podmõÂneÏnõÂ nebo
omezenõÂ platõÂ ustanovenõÂ § 93 odst. 5 obdobneÏ.

e) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny, o jehozÏ vraÂcenõÂ je zÏaÂdaÂno.
(4) K zÏaÂdosti podle odstavcuÊ 2 a 3 musõÂ byÂt prÏilozÏen
a) platnyÂ doklad totozÏnosti zÏadatele,
b) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 3
põÂsm. e), kteryÂ nesmõÂ byÂt ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti
starsÏõÂ nezÏ 30 dnõÂ.
(5) Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 3 põÂsm. a) azÏ c)
a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ zÏadateli.
(6) PlneÂ nebo cÏaÂstecÏneÂ pominutõÂ duÊvoduÊ pro odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu odborneÂ zpuÊsobilosti se zjisÏt'uje prÏezkousÏenõÂm z odborneÂ zpuÊsobilosti
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).
(7) Pokud se prÏezkousÏenõÂm z odborneÂ zpuÊsobilosti podle odstavce 6 prokaÂzÏe, zÏe zÏadatel o vraÂcenõÂ
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ je pouze zcÏaÂsti odborneÏ zpuÊsobilyÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vraÂceneÂ rÏidicÏskeÂ
opraÂvneÏnõÂ omezõÂ. Pro toto omezenõÂ platõÂ ustanovenõÂ
§ 93 odst. 5 obdobneÏ.

§ 101
(1) Pokud zcela nebo zcÏaÂsti pominuly duÊvody pro
odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu odborneÂ zpuÊsobilosti podle § 94 odst. 1 põÂsm. b), rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(2) ZÏaÂdost o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podaÂvaÂ
osoba, ktereÂ bylo rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu odborneÂ zpuÊsobilosti odnÏato, u prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho
uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. ZÏaÂdost muÊzÏe
podat nejdrÏõÂve po uplynutõÂ sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy
rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu
odborneÂ zpuÊsobilosti se stalo vykonatelnyÂm nebo kdy
se rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ stalo
vykonatelnyÂm.
(3) ZÏaÂdost podle odstavce 2 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 a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo zÏadatele,
d) datum vykonatelnosti rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu odborneÂ zpuÊsobilosti,
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§ 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 zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel nebo datum praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o upusÏteÏnõÂ nebo usnesenõÂ o podmõÂneÏneÂm

) § 14 odst. 3 zaÂkona cÏ. 200/1990 Sb.
§ 61 odst. 2 zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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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.
(4) Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje zÏadatele a doklad totozÏnosti
vraÂtõÂ zÏadateli.
(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.
DõÂ l 2
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz
R
§ 103
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz je verÏejnaÂ listina, kteraÂ osveÏd(1) R
cÏuje udeÏlenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch
vozidel zarÏazenyÂch do prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ a kterou drzÏitel prokazuje
sveÂ jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo a podobu, jakozÏ i dalsÏõÂ
uÂdaje v nõÂ zapsaneÂ podle tohoto zaÂkona.
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz nesmõÂ byÂt ponechaÂvaÂn a prÏi(2) R
jõÂmaÂn jako zaÂstava a odebõÂraÂn prÏi vstupu do objektuÊ
nebo na pozemky.
§ 104
Druhy rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ
(1) V CÏeskeÂ republice se vydaÂvaÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz
CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹rÏidicÏskyÂ pruÊkazª) a mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ CÏeskou republikou
(daÂle jen ¹mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkazª).
(2) K rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky opravnÏujõÂ
a) rÏidicÏskyÂ pruÊkaz,
b) rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cÏlenskyÂm staÂtem Evrop-
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skyÂch spolecÏenstvõÂ (daÂle jen ¹rÏidicÏskyÂ pruÊkaz
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂª),
c) rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem podle
UÂmluvy o silnicÏnõÂm provozu (VõÂdenÏ 1968)
Â mluvy o silnicÏnõÂm provozu (ZÏeneva 1949)
a U
(daÂle jen ¹rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtemª),
d) mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem
podle UÂmluvy o silnicÏnõÂm provozu (VõÂdenÏ 1968)
Â mluvy o silnicÏnõÂm provozu (ZÏeneva 1949)
a U
(daÂle jen ¹mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ
cizõÂm staÂtemª),
e) 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,
jsou-li v dobeÏ rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky platneÂ.
(3) MezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz neopravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(4) MezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm
Â mluvy o silnicÏnõÂm provozu (VõÂdenÏ
staÂtem podle U
1968) platõÂ pro rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky po dobu trÏõÂ let ode dne vydaÂnõÂ, mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem podle
UÂmluvy o silnicÏnõÂm provozu (ZÏeneva 1949) platõÂ pro
rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
po dobu jednoho roku ode dne vydaÂnõÂ.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
a rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem a uvede
vzor rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
§ 105
Â
Udaje zapisovaneÂ do rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz obsahuje tyto uÂdaje:
(1) R
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ drzÏitele,
datum a mõÂsto narozenõÂ drzÏitele,
rodneÂ cÏõÂslo drzÏitele,
fotografii nebo jinou formou porÏõÂzenou podobenku drzÏitele,
obec trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu drzÏitele
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
podpis drzÏitele,
skupiny a podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, jejichzÏ udeÏlenõÂ drzÏiteli rÏidicÏskyÂ pruÊkaz osveÏdcÏuje,
a datum prvnõÂho udeÏlenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
pro kazÏdou skupinu a podskupinu rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ,
datum vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
datum platnosti rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
naÂzev, sõÂdlo a otisk razõÂtka uÂrÏadu, kteryÂ rÏidicÏskyÂ
pruÊkaz vydal,
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k) seÂrii a cÏõÂslo rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
l) zaÂznamy o omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle
§ 93, § 100 odst. 9 a § 101 odst. 7.
(2) Do rÏidicÏskeÂho pruÊkazu je mozÏno na zÏaÂdost
drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ zapsat oznacÏenõÂ absolventa vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly (daÂle jen ¹oznacÏenõÂª), akademickyÂ titul, stavovskeÂ oznacÏenõÂ, jinyÂ titul absolventa
vysokeÂ sÏkoly (daÂle jen ¹titulª) nebo veÏdeckou hodnost32). ZõÂskal-li obcÏan võÂce oznacÏenõÂ, tituluÊ nebo veÏdeckyÂch hodnostõÂ, zapõÂsÏe se na jeho naÂvrh pouze jedno
oznacÏenõÂ, jeden titul nebo jedna veÏdeckaÂ hodnost, kterou obcÏan urcÏõÂ.
(3) Pokud je porÏõÂzenõÂ podpisu drzÏitele rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu spojeno s teÏzÏko prÏekonatelnou prÏekaÂzÏkou,
nahradõÂ se otiskem palce ruky.
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz obsahuje mõÂsto pro datovyÂ
(4) R
cÏip, do ktereÂho se zapisujõÂ strojoveÏ cÏitelneÂ uÂdaje o naÂzvu dokladu, koÂdu CÏeskeÂ republiky jako vydaÂvajõÂcõÂho
staÂtu, jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ drzÏitele, cÏõÂsle a seÂrii rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu, skupineÏ a podskupineÏ rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ
a o omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ zpuÊsob zaÂpisu uÂdajuÊ podle odstavcuÊ 1 a 2 v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu
a podrobnosti o velikosti a umõÂsteÏnõÂ mõÂsta pro datovyÂ
cÏip v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu.
UÂdaje zapisovaneÂ do mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu
§ 106
(1) MezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz obsahuje tyto
uÂdaje:
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ drzÏitele,
b) datum a mõÂsto narozenõÂ drzÏitele,
c) fotografii nebo jinou formou porÏõÂzenou podobenku drzÏitele,
d) obec trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu drzÏitele
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
e) skupiny a podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, jejichzÏ drzÏenõÂ mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz osveÏdcÏuje,
f) datum vydaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
g) datum platnosti mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
h) naÂzev, sõÂdlo a otisk razõÂtka uÂrÏadu, kteryÂ mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydal,
i) seÂrii a cÏõÂslo mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
j) seÂrii a cÏõÂslo rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, na zaÂkladeÏ ktereÂho byl mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydaÂn,
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k) zaÂznamy o omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle
§ 93, § 100 odst. 9 a § 101 odst. 7.
(2) Do mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu je
mozÏno na zÏaÂdost drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ zapsat
oznacÏenõÂ, titul nebo veÏdeckou hodnost. ZõÂskal-li obcÏan
võÂce oznacÏenõÂ, tituluÊ nebo veÏdeckyÂch hodnostõÂ, zapõÂsÏe
se na jeho naÂvrh pouze jedno oznacÏenõÂ, jeden titul nebo
jedna veÏdeckaÂ hodnost, kterou obcÏan urcÏõÂ.
(3) Platnost mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu se
stanovõÂ shodneÏ s dobou platnosti rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
na jehozÏ zaÂkladeÏ byl mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydaÂn, nejdeÂle vsÏak na dobu trÏõÂ let ode dne vydaÂnõÂ, jde-li
o mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ podle UÂmluvy
o silnicÏnõÂm provozu (VõÂdenÏ 1968), a na dobu jednoho
roku ode dne vydaÂnõÂ, jde-li o mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ
Â mluvy o silnicÏnõÂm provozu
pruÊkaz vydanyÂ podle U
(ZÏeneva 1949).
(4) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob zaÂpisu uÂdajuÊ podle odstavcuÊ 1 a 2.
§ 107
(1) Byl-li drzÏiteli mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem ulozÏen soudem nebo prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem30) trest zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel nebo bylo-li mu pravomocnyÂm rozhodnutõÂm obecnõÂho uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ podmõÂneÏno nebo omezeno podle § 93 nebo odnÏato podle § 94 rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ, zapõÂsÏe obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
tuto skutecÏnost do mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
vydaneÂho cizõÂm staÂtem; obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ soucÏasneÏ oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost orgaÂnu
cizõÂho staÂtu, kteryÂ mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydal.
(2) ObecnõÂm uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏnyÂm k provedenõÂ zaÂpisu a oznaÂmenõÂ podle
odstavce 1 je obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, kteryÂ vydal rozhodnutõÂ o podmõÂneÏnõÂ, omezenõÂ
nebo odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo kteryÂ ulozÏil
trest zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel nebo v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu je soud,
kteryÂ ulozÏil trest zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu
rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ zpuÊsob zaÂpisu trestu zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a zaÂpisu o podmõÂneÏnõÂ, omezenõÂ nebo odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ do mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem
a formu a zpuÊsob oznaÂmenõÂ podle odstavce 1.

) § 27a zaÂkona cÏ. 29/1984 Sb., o soustaveÏ zaÂkladnõÂch sÏkol, strÏednõÂch sÏkol a vysÏsÏõÂch odbornyÂch sÏkol (sÏkolskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 138/1995 Sb.
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§ 108
ZmeÏna uÂdajuÊ v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu nebo
mezinaÂrodnõÂm rÏidicÏskeÂm pruÊkazu
(1) ZmeÏnu uÂdajuÊ, ktereÂ jsou zaznamenaÂvaÂny v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu, je drzÏitel rÏidicÏskeÂho pruÊkazu povinen do peÏti pracovnõÂch dnuÊ ode dne, kdy ke zmeÏneÏ
dosÏlo, oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(2) PrÏi zmeÏneÏ uÂdajuÊ zaznamenaÂvanyÂch v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho pruÊkazu novyÂ
rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.
(3) Podle ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se postupuje
i v prÏõÂpadeÏ zmeÏny uÂdajuÊ zaznamenaÂvanyÂch v mezinaÂrodnõÂm rÏidicÏskeÂm pruÊkazu.
VydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
§ 109
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz se vydaÂ osobeÏ, ktereÂ bylo
(1) R
udeÏleno rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ.
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz se rovneÏzÏ vydaÂ drzÏiteli rÏidicÏ(2) R
skeÂho opraÂvneÏnõÂ,
a) ktereÂmu bylo rozsÏõÂrÏeno rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ o dalsÏõÂ
skupinu nebo podskupinu rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
b) ktereÂmu bylo podmõÂneÏno nebo omezeno rÏidicÏskeÂ
opraÂvneÏnõÂ nebo kteryÂ se vzdal neÏktereÂ skupiny
nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 93,
c) ktereÂmu bylo zrusÏeno podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 98 nebo § 99,
d) ktereÂmu koncÏõÂ platnost rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nebo
jehozÏ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz je neplatnyÂ podle § 118,
e) kteryÂ zÏaÂdaÂ o vyÂmeÏnu rÏidicÏskeÂho pruÊkazu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaneÂho cizõÂm staÂtem za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz,
f) kteryÂ zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu z duÊvodu
zmeÏny uÂdajuÊ uvedenyÂch v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu podle § 108,
g) kteryÂ zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu naÂhradou
za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ ztracenyÂ, odcizenyÂ, znicÏenyÂ nebo posÏkozenyÂ.
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
(3) R
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zÏaÂdost drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(4) Podkladem pro vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
pro drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 2
põÂsm. b) je rozhodnutõÂ o podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 93.
(5) Podkladem pro vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
pro drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 2
põÂsm. c) je rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 98 a 99.
(6) Podkladem pro vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu

pro drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 2
põÂsm. d), e), f) a g) je zÏaÂdost o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(7) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavce 6 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 a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo zÏadatele.
(8) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle
odstavcuÊ 6 a 7 musõÂ byÂt prÏilozÏen
a) platnyÂ doklad totozÏnosti zÏadatele,
b) jedna fotografie podle § 92 odst. 4 põÂsm. e),
c) rÏidicÏskyÂ pruÊkaz, jde-li o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavce 1 põÂsm. d),
d) 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),
e) rÏidicÏskyÂ pruÊkaz zÏadatele, jde-li o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavce 2 põÂsm. f),
f) posÏkozenyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, jde-li o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavce 2 põÂsm. g).
(9) Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti podle odstavcuÊ 6, 7 a 8 prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bezodkladneÏ
a) oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 7 põÂsm. a) azÏ c) a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ
zÏadateli,
b) 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.
(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ obsah a vzor
zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
§ 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
ode dne jeho vydaÂnõÂ. VyÂmeÏna rÏidicÏskeÂho pruÊkazu v prÏõÂpadeÏ uplynutõÂ jeho platnosti se provaÂdõÂ bezplatneÏ.
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(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 pracovnõÂch dnuÊ po uÂhradeÏ spraÂvnõÂho poplatku ve
vyÂsÏi 500 KcÏ.

s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ po oveÏrÏenõÂ podmõÂnek pro vydaÂnõÂ pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe s rÏidicÏskyÂm pruÊkazem zÏadateli soucÏasneÏ pameÏt'ovou kartu rÏidicÏe.

(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.

Ï idicÏ je povinen prÏevzõÂt pameÏt'ovou kartu rÏi(4) R
dicÏe osobneÏ na prÏõÂslusÏneÂm obecnõÂm uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. PosÏkozenou nebo nefunkcÏnõÂ pameÏt'ovou kartu rÏidicÏe je rÏidicÏ povinen vraÂtit prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
Po prÏedaÂnõÂ pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ znehodnotõÂ dosavadnõÂ pameÏt'ovou kartu rÏidicÏe.

(6) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nesmõÂ mõÂt võÂce
nezÏ jeden platnyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.

(6) PameÏt'ovaÂ karta rÏidicÏe platõÂ 5 let ode dne vydaÂnõÂ. JestlizÏe platnost dokladu, na jehozÏ podkladeÏ byla
pameÏt'ovaÂ karta rÏidicÏe vydaÂna, skoncÏõÂ v kratsÏõÂ lhuÊteÏ,
nezÏ je doba platnosti pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe, omezuje
se jejõÂ platnost na dobu platnosti tohoto dokladu. JestlizÏe rÏidicÏ prÏestal byÂt drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
k rÏõÂzenõÂ silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel vybavenyÂch
podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ32a), zaÂznamovyÂm zarÏõÂzenõÂm nebo jeho rÏidicÏskeÂ
opraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ teÏchto vozidel bylo pozastaveno, je
drzÏitel pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe povinen odevzdat ji do
5 pracovnõÂch dnuÊ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ
nebo pozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo do 5 pracovnõÂch dnuÊ od podaÂnõÂ põÂsemneÂho oznaÂmenõÂ o vzdaÂnõÂ
se rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.

(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.
§ 110a
(1) PameÏt'ovou kartu rÏidicÏe vydaÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti do 15 pracovnõÂch dnuÊ od jejõÂho dorucÏenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rÏidicÏi
a) vozidla silnicÏnõÂ dopravy stanoveneÂho prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ32a),
b) kteryÂ je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro tato
vozidla a
c) kteryÂ rÏõÂdõÂ silnicÏnõÂ motoroveÂ vozidlo vybaveneÂ podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ32b) zaÂznamovyÂm zarÏõÂzenõÂm. Pokud prÏi
oveÏrÏenõÂ podmõÂnek pro vydaÂnõÂ pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ zjistõÂ skutecÏnosti, ktereÂ jsou v rozporu
s podmõÂnkami pro vydaÂnõÂ pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe,
pameÏt'ovou kartu rÏidicÏe nevydaÂ.
(2) Pokud zÏadatel o udeÏlenõÂ nebo rozsÏõÂrÏenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ vozidla vybaveneÂho podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ32b) zaÂznamovyÂm zarÏõÂzenõÂm nebo zÏadatel o vydaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu pro rÏõÂzenõÂ vozidel silnicÏnõÂ dopravy podle odstavce 1 põÂsm. a) podaÂ soucÏasneÏ zÏaÂdost o vydaÂnõÂ pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe, vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce

(3) VydaÂnõÂ pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe se povazÏuje za
vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ podle cÏaÂsti cÏtvrteÂ spraÂvnõÂho rÏaÂdu32c).

(5) Pro vydaÂvaÂnõÂ pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe a jejich
evidenci vyuzÏõÂvaÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ uÂdaje vedeneÂ v centraÂlnõÂm registru rÏidicÏuÊ.

(7) Vzor pameÏt'oveÂ karty rÏidicÏe stanovõÂ v souladu
s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ32b) provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 111
VydaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
(1) MezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz se vydaÂvaÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ na zaÂkladeÏ jeho zÏaÂdosti.
(2) S zÏaÂdostõÂ o vydaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu musõÂ drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏedlozÏit
a) platnyÂ doklad totozÏnosti zÏadatele,
b) platnyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz zÏadatele nebo platnyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz zÏadatele vydanyÂ cizõÂm staÂtem,
c) jednu fotografii podle § 92 odst. 4 põÂsm. e).
(3) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ maÂ prÏi splneÏnõÂ

32a

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 3820/85 o harmonizaci urcÏityÂch sociaÂlnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ v silnicÏnõÂ dopraveÏ.

32b

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 3821/85 o zaÂznamoveÂm zarÏõÂzenõÂ v silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

32c

) ZaÂkon cÏ. 500/2004 Sb.
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podmõÂnek podle odstavce 2 praÂvnõÂ naÂrok na vydaÂnõÂ
mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu osveÏdcÏujõÂcõÂho rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel v rozsahu jeho rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(4) MezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydaÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(5) Jsou-li splneÏny podmõÂnky pro vydaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vydaÂ mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz bezodkladneÏ po podaÂnõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ
mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(6) ZÏadatel o vydaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu je povinen prÏevzõÂt mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz osobneÏ u prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(7) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nesmõÂ mõÂt võÂce
nezÏ jeden platnyÂ mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ
podle UÂmluvy o silnicÏnõÂm provozu (VõÂdenÏ 1968) a võÂce
nezÏ jeden platnyÂ mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ
podle UÂmluvy o silnicÏnõÂm provozu (ZÏeneva 1949).
(8) DrzÏitel mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu ani
jinaÂ neopraÂvneÏnaÂ osoba nesmõÂ v mezinaÂrodnõÂm rÏidicÏskeÂm pruÊkazu provaÂdeÏt zÏaÂdneÂ zaÂpisy, zmeÏny, opravy
nebo uÂpravy.
(9) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ s tiskopisy mezinaÂrodnõÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ
prÏi vydaÂvaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ.
§ 112
VydaÂnõÂ duplikaÂtu rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nebo
mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
(1) Za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz nebo mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ
pruÊkaz ztracenyÂ, odcizenyÂ, posÏkozenyÂ nebo znicÏenyÂ se
vydaÂvaÂ duplikaÂt rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nebo duplikaÂt
mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(2) Pro vydaÂnõÂ duplikaÂtu rÏidicÏskeÂho pruÊkazu platõÂ
obdobneÏ § 109 odst. 6, 7, § 109 odst. 8 põÂsm. a) a b),
§ 109 odst. 9 a § 110.
(3) Pro vydaÂnõÂ duplikaÂtu mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu platõÂ obdobneÏ § 111.
(4) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ duplikaÂtu rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nebo duplikaÂtu mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu za posÏkozenyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz nebo posÏkozenyÂ
mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz musõÂ zÏadatel prÏilozÏit
tento posÏkozenyÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz nebo posÏkozenyÂ
mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.
§ 113
OdevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu a mezinaÂrodnõÂho
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz je povinen odevzdat drzÏitel
(1) R
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rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, jehozÏ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz je neplatnyÂ
nebo ktereÂmu bylo
a) podmõÂneÏno nebo omezeno rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ
nebo kteryÂ se vzdal neÏktereÂ skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 93,
b) odnÏato rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ nebo kteryÂ se vzdal rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 94 nebo ktereÂmu byl
ulozÏen trest nebo sankce zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel,
c) pozastaveno rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ podle § 95,
d) zrusÏeno podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ podle § 98 nebo § 99.
(2) DrzÏitel rÏidicÏskeÂho pruÊkazu je povinen odevzdat rÏidicÏskyÂ pruÊkaz podle odstavce 1 prÏõÂslusÏneÂmu
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ do peÏti
pracovnõÂch dnuÊ ode dne, kdy nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo rozhodnutõÂ
o pozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo rozhodnutõÂ
o zrusÏenõÂ omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(3) V prÏõÂpadeÏ vzdaÂnõÂ se neÏktereÂ skupiny nebo
podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 93 odst. 2
põÂsm. c) nebo vzdaÂnõÂ se rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle
§ 94 odst. 2 je drzÏitel rÏidicÏskeÂho pruÊkazu povinen odevzdat rÏidicÏskyÂ pruÊkaz prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ zaÂrovenÏ s oznaÂmenõÂm
o vzdaÂnõÂ se neÏktereÂ skupiny nebo podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 93 odst. 3 nebo s oznaÂmenõÂm
o vzdaÂnõÂ se rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 94 odst. 3.
(4) ZemrÏel-li drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, jsou
pozuÊstalõÂ nebo osoba, kteraÂ pozuÊstalost zemrÏeleÂho vyrÏizuje, povinni odevzdat bez zbytecÏneÂho odkladu rÏidicÏskyÂ pruÊkaz zemrÏeleÂho obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta poslednõÂho trvaleÂho pobytu zemrÏeleÂho.
(5) PrÏi odevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ doklad o odevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu. V dokladu musõÂ
byÂt uvedeno
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ drzÏitele rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
b) obec trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu drzÏitele
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
c) datum a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo drzÏitele rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
d) seÂrie, cÏõÂslo a datum vydaÂnõÂ odevzdaneÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
e) datum odevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(6) PrÏi odevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle odstavce 1 põÂsm. a) a d) prÏedlozÏõÂ drzÏitel rÏidicÏskeÂho pruÊkazu zaÂrovenÏ svuÊj platnyÂ doklad totozÏnosti a jednu
fotografii, aby mu mohl prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vydat rÏidicÏskyÂ pruÊkaz podle
§ 109 odst. 2 põÂsm. b) a c) a § 110 odst. 2 põÂsm. b).
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(7) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm v odstavci 6 bezodkladneÏ
oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje podle odstavce 5
põÂsm. a) azÏ c) a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(8) Odstavce 1 azÏ 7 platõÂ i pro odevzdaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nebo pro odevzdaÂnõÂ PotvrzenõÂ o oznaÂmenõÂ ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo
znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(9) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravõÂ postup obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏi odevzdaÂnõÂ
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu a mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu, naklaÂdaÂnõÂ s odevzdanyÂmi rÏidicÏskyÂmi pruÊkazy
a mezinaÂrodnõÂmi rÏidicÏskyÂmi pruÊkazy a stanovõÂ vzor
dokladu o odevzdaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu a mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
§ 114
VraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu a mezinaÂrodnõÂho
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
(1) Bylo-li rozhodnuto o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ podle § 100, 101 nebo § 102 nebo 123d nebo
bylo-li zrusÏeno nebo pozbylo-li uÂcÏinnosti pozastavenõÂ
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 95, prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vraÂtõÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz odevzdanyÂ podle § 113
odst. 1 põÂsm. b) a c) nebo podle § 123c bezodkladneÏ
poteÂ, co rozhodnutõÂ o vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
nebo zrusÏenõÂ pozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nabylo
praÂvnõÂ moci, nebo poteÂ, co pozastavenõÂ rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ pozbylo uÂcÏinnosti.
(2) Rozhodl-li prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏi vraÂcenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
o podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle
§ 100 odst. 9 a § 101 odst. 7 nebo podle § 123d, prÏedlozÏõÂ drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ po nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ svuÊj platnyÂ doklad totozÏnosti
a jednu fotografii, aby mu mohl prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vydat rÏidicÏskyÂ pruÊkaz
podle § 109 odst. 2 põÂsm. b) a § 110 odst. 2 põÂsm. b).
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm v odstavci 2 bezodkladneÏ
oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje o jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ, adrese mõÂsta trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, datu a mõÂstu narozenõÂ a rodneÂm cÏõÂsle drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(4) Odstavce 1 azÏ 3 platõÂ i pro vraÂcenõÂ mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
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§ 115
ZtraÂta, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu a mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
(1) ZtraÂtu, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu je drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ povinen neprodleneÏ ohlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(2) ZaÂrovenÏ s ohlaÂsÏenõÂm podle odstavce 1 je drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ povinen prÏedlozÏit prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
platnyÂ doklad totozÏnosti.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vydaÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ bezodkladneÏ po ohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 potvrzenõÂ o oznaÂmenõÂ ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu. V potvrzenõÂ o oznaÂmenõÂ ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu musõÂ
byÂt uvedeno
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
b) obec trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu drzÏitele
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
c) datum a mõÂsto narozenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
d) skupiny a podskupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ a datum jejich prvnõÂho udeÏlenõÂ,
e) datum ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
f) datum vydaÂnõÂ potvrzenõÂ o oznaÂmenõÂ ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
(4) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm v odstavci 3 bezodkladneÏ
oveÏrÏõÂ podle dokladu totozÏnosti uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a) azÏ c) a doklad totozÏnosti vraÂtõÂ drzÏiteli
rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(5) PotvrzenõÂ o oznaÂmenõÂ ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu platõÂ 30 dnõÂ ode
dne jeho vydaÂnõÂ, po tuto dobu nahrazuje drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz.
(6) Po uplynutõÂ doby platnosti oznaÂmenõÂ o ztraÂteÏ,
odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
vystavõÂ drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ duplikaÂt rÏidicÏskeÂho pruÊkazu podle § 112.
(7) Odstavce 1 azÏ 6 platõÂ i pro ztraÂtu, odcizenõÂ,
posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho
pruÊkazu.
(8) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor potvrzenõÂ o oznaÂmenõÂ ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo
znicÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nebo mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu.
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§ 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,
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 zastupitelskeÂho uÂrÏadu
cizõÂho staÂtu, kteryÂ pozÏõÂvaÂ vyÂsad a imunit podle meziÏ idicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂnaÂrodnõÂho praÂva. R
tem, 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.
§ 117
ZÏaÂdosti a oznaÂmenõÂ podle § 92 azÏ 94, § 98 azÏ 102,
§ 108 azÏ 112, § 114 azÏ 116, § 123d, 123e a 123f muÊzÏe
podat zÏadatel nebo drzÏitel rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ i posÏtou nebo elektronickou formou. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ
musõÂ byÂt podpis zÏadatele nebo drzÏitele rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ na zÏaÂdosti nebo oznaÂmenõÂ uÂrÏedneÏ oveÏrÏen
nebo oveÏrÏen podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu34).
Doklad totozÏnosti zÏadatel nebo drzÏitel rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ neprÏiklaÂdaÂ.
§ 118
Neplatnost rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz nebo mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ
(1) R
pruÊkaz je neplatnyÂ, jestlizÏe

) ZaÂkon cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.

33
34

) ZaÂkon cÏ. 227/2000 Sb., o elektronickeÂm podpisu.
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a) uplynula doba jeho platnosti,
b) uÂdaje o rÏidicÏskeÂm opraÂvneÏnõÂ v neÏm uvedeneÂ neodpovõÂdajõÂ skutecÏnosti,
c) jsou v neÏm neopraÂvneÏneÏ provedeny zaÂpisy, zmeÏny,
opravy nebo uÂpravy,
d) je posÏkozenyÂ tak, zÏe zaÂznamy v neÏm uvedeneÂ jsou
necÏitelneÂ.
Ï idicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem, jehozÏ
(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. 6.
DõÂ l 3
ZabraÂneÏnõÂ v jõÂzdeÏ a zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
§ 118a
ZabraÂneÏnõÂ v jõÂzdeÏ
(1) Policista muÊzÏe prÏi dohledu na bezpecÏnost
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 rÏi-

34a

) § 37 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb.
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dicÏskeÂho 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.
(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.
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(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) 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 rÏidicÏskeÂho 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 rÏidicÏ-

skeÂho 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.
H L AVA I V
Ï IDICÏU
Ê
REGISTR R
§ 119
(1) Evidence uÂdajuÊ o rÏidicÏõÂch je vedena v registru
rÏidicÏuÊ, kteryÂ je informacÏnõÂm systeÂmem, jehozÏ spraÂvcem je obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. Registr rÏidicÏuÊ je informacÏnõÂm systeÂmem verÏejneÂ spraÂvy
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona34a). ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ je vkladatelem uÂdajuÊ do evidence vydanyÂch, odcizenyÂch, ztracenyÂch a vadnyÂch pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe32b).
(2) Registr rÏidicÏuÊ obsahuje
a) osobnõÂ uÂdaje o rÏidicÏi uvedeneÂ v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu
a v mezinaÂrodnõÂm rÏidicÏskeÂm pruÊkazu,
b) evidenci vydanyÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ,
c) evidenci skupin a podskupin udeÏlenyÂch rÏidicÏskyÂch
opraÂvneÏnõÂ,
d) evidenci vydanyÂch mezinaÂrodnõÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ,
e) evidenci rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ vydanyÂch vyÂmeÏnou
za rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ cizõÂm staÂtem nebo rÏidicÏskyÂ pruÊkaz EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
f) evidenci odevzdanyÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ a mezinaÂrodnõÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ,
g) evidenci spaÂchanyÂch prÏestupkuÊ proti bezpecÏnosti
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a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
h) zaÂznamy o pocÏtu boduÊ dosazÏenyÂch rÏidicÏem v bodoveÂm hodnocenõÂ a zaÂznamy o odecÏtu boduÊ,
i) uÂdaje o odneÏtõÂ rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu
zdravotnõÂ nebo odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a jejich navraÂcenõÂ,
j) uÂdaje o zaÂkazech cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂch v zaÂkazu
rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel ulozÏenyÂch soudem za
spaÂchaneÂ trestneÂ cÏiny nebo spraÂvnõÂm orgaÂnem za
spaÂchaneÂ prÏestupky,
k) evidenci vydanyÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ za pruÊkazy
ztraceneÂ, znicÏeneÂ nebo neupotrÏebitelneÂ,
l) 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.
§ 120
(1) JestlizÏe drzÏitel rÏidicÏskeÂho pruÊkazu zmeÏnõÂ
trvalyÂ pobyt, je povinen oznaÂmit do 5 pracovnõÂch
dnuÊ zmeÏnu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v mõÂsteÏ noveÂho trvaleÂho pobytu. V souvislosti
s touto zmeÏnou prÏedlozÏõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz. ObecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v mõÂsteÏ noveÂho trvaleÂho
pobytu provede evidencÏnõÂ uÂkony a zapõÂsÏe zmeÏny do
rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nebo vydaÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz novyÂ.
V 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.
(2) ZaÂznamy o spaÂchanyÂch prÏestupcõÂch proti bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, zaÂznamy o odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro ztraÂtu zdravotnõÂ nebo odborneÂ zpuÊsobilosti a zaÂznamy o zaÂkazech
cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂch v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel ulozÏenyÂch soudem nebo spraÂvnõÂm orgaÂnem se do
registru rÏidicÏuÊ zapisujõÂ azÏ po nabytõÂ praÂvnõÂ moci prÏõÂslusÏnyÂch rozhodnutõÂ. PrÏõÂslusÏnaÂ rozhodnutõÂ uvedenaÂ
v prÏedchozõÂ veÏteÏ jsou orgaÂny, ktereÂ je vydaly, povinny

35
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zaslat obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta trvaleÂho pobytu obcÏana.
§ 121
VyÂdej dat z registru rÏidicÏuÊ
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ je opraÂvneÏn poskytnout uÂdaje z registru rÏidicÏuÊ
na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti pouze
a) orgaÂnuÊm staÂtnõÂ spraÂvy v rozsahu potrÏebneÂm
k plneÏnõÂ jejich uÂkoluÊ,
b) souduÊm vsÏech stupnÏuÊ, staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm
vsÏech stupnÏuÊ,
c) orgaÂnuÊm a organizacõÂm, ktereÂ jsou poveÏrÏeny
zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy k praÂci s teÏmito uÂdaji, naprÏõÂklad pojisÏt'ovneÏ ke zjisÏteÏnõÂ uÂdajuÊ o rÏidicÏi, kteryÂ byl
uÂcÏastnõÂkem dopravnõÂ nehody nebo takovou nehodu zavinil,
d) orgaÂnuÊm cÏinnyÂm v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ,
e) obcõÂm v rozsahu potrÏebneÂm pro jejich cÏinnost,
f) fyzickyÂm osobaÂm, pokud jde o uÂdaje o nich vedeneÂ,
g) jinyÂm fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho souhlasu osoby, o jejõÂzÏ uÂdaje fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba zÏaÂdaÂ, oveÏrÏeneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.
(2) VyÂpis uÂdajuÊ z registru rÏidicÏuÊ se rÏõÂdõÂ, pokud
nenõÂ v tomto zaÂkoneÏ stanoveno jinak, zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem35).
§ 122
CentraÂlnõÂ registr rÏidicÏuÊ
(1) Evidence uÂdajuÊ o rÏidicÏõÂch, shromazÏd'ovanyÂch
z registru rÏidicÏuÊ, je vedena v centraÂlnõÂm registru rÏidicÏuÊ
(daÂle jen ¹centraÂlnõÂ registrª), kteryÂ je informacÏnõÂm systeÂmem, jehozÏ spraÂvcem je ministerstvo. CentraÂlnõÂ registr je informacÏnõÂm systeÂmem verÏejneÂ spraÂvy podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona34a). Ministerstvo je spraÂvcem centraÂlnõÂ evidence pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe.
(2) Ministerstvo v centraÂlnõÂm registru a v centraÂlnõÂ
evidenci pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe zpracovaÂvaÂ uÂdaje
prÏedaÂvaneÂ obecnõÂmi uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ z registru rÏidicÏuÊ a z evidence vydanyÂch, odcizenyÂch, ztracenyÂch nebo vadnyÂch pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe zpuÊsobem stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem35a).
(3) Ministerstvo poskytuje uÂdaje z centraÂlnõÂho registru na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti pouze subjektuÊm a za
podmõÂnek uvedenyÂch v § 121.

) § 12 odst. 2 zaÂkona cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 177/2001
Sb.
35a
) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(4) Z centraÂlnõÂho registru poskytuje ministerstvo
pouze ty osobnõÂ uÂdaje rÏidicÏe, ktereÂ jsou vedeny v rÏidicÏskeÂm pruÊkazu, vyjma rodneÂho cÏõÂsla.
(5) Ministerstvo vnitra, policie, VojenskaÂ policie
a BezpecÏnostnõÂ informacÏnõÂ sluzÏba musõÂ mõÂt zajisÏteÏn
prÏõÂmyÂ prÏõÂstup do centraÂlnõÂho registru rÏidicÏuÊ.

3. rodneÂ cÏõÂslo,
4. pohlavõÂ,
5. staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ, poprÏõÂpadeÏ võÂce staÂtnõÂch obcÏanstvõÂ,
6. mõÂsto a staÂt narozenõÂ,

(6) VyÂpis z uÂdajuÊ z centraÂlnõÂho registru se rÏõÂdõÂ,
pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem35).

7. druh a adresa mõÂsta pobytu,

§ 122a
PoskytovaÂnõÂ uÂdajuÊ z informacÏnõÂho systeÂmu evidence
obyvatel

9. zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm,

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu
pro vyÂkon puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona z informacÏnõÂho systeÂmu evidence obyvatel35b) uÂdaje o obyvatelõÂch, a to v elektronickeÂ podobeÏ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup; obyvatelem se rozumõÂ fyzickaÂ
osoba podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu35c).
(2) PoskytovanyÂmi uÂdaji podle odstavce 1 jsou
uÂdaje o
a) staÂtnõÂch obcÏanech CÏeskeÂ republiky35d)
1. jmeÂno, prÏõÂpadneÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ prÏõÂjmenõÂ,
2. datum narozenõÂ,
3. rodneÂ cÏõÂslo,
4. pohlavõÂ,
5. staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
6. mõÂsto a okres narozenõÂ, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto a staÂt,
pokud se staÂtnõÂ obcÏan CÏeskeÂ republiky narodil
v cizineÏ,
7. adresa mõÂsta trvaleÂho pobytu,
8. zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm,
9. datum, mõÂsto a okres uÂmrtõÂ, prÏõÂpadneÏ datum
uÂmrtõÂ a staÂt, na jehozÏ uÂzemõÂ k uÂmrtõÂ dosÏlo,
jde-li o uÂmrtõÂ mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
10. den, kteryÂ byl v rozhodnutõÂ soudu o prohlaÂsÏenõÂ
za mrtveÂho uveden jako den uÂmrtõÂ,
b) cizincõÂch, kterÏõÂ jsou obyvateli,
1. jmeÂno, prÏõÂpadneÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ prÏõÂjmenõÂ,
2. datum narozenõÂ,

8. pocÏaÂtek pobytu, prÏõÂpadneÏ datum ukoncÏenõÂ pobytu,

10. datum, mõÂsto a okres uÂmrtõÂ, prÏõÂpadneÏ datum
uÂmrtõÂ a staÂt, na jehozÏ uÂzemõÂ k uÂmrtõÂ dosÏlo,
jde-li o uÂmrtõÂ mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
11. den, kteryÂ byl v rozhodnutõÂ soudu o prohlaÂsÏenõÂ
za mrtveÂho uveden jako den uÂmrtõÂ.
(3) Ministerstvo muÊzÏe jemu poskytnuteÂ uÂdaje
z informacÏnõÂho systeÂmu evidence obyvatel pro uÂcÏely
oveÏrÏovaÂnõÂ uÂdajuÊ vedenyÂch v evidenci rÏidicÏuÊ podle tohoto zaÂkona daÂle prÏedaÂvat, trÏõÂdit nebo kombinovat35e),
poprÏõÂpadeÏ je blokuje, zjistõÂ-li, zÏe poskytnuteÂ uÂdaje nejsou prÏesneÂ; o zjisÏteÏnõÂ neprÏesneÂho uÂdaje ministerstvo
neprodleneÏ informuje Ministerstvo vnitra, ktereÂ po
oveÏrÏenõÂ uÂdaj opravõÂ, doplnõÂ nebo zlikviduje35f).
(4) Z poskytovanyÂch uÂdajuÊ lze v konkreÂtnõÂm prÏõÂpadeÏ pouzÏõÂt vzÏdy jen takoveÂ uÂdaje, ktereÂ jsou nezbytneÂ
ke splneÏnõÂ daneÂho uÂkolu.
§ 122b
ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ technickeÂ prostrÏedky a zpuÊsob zpracovaÂnõÂ uÂdajuÊ v registru rÏidicÏuÊ
a v centraÂlnõÂm registru a zpuÊsob prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ z registru rÏidicÏuÊ do centraÂlnõÂho registru.
§ 122c
PoskytovaÂnõÂ uÂdajuÊ z evidence pameÏt'ovyÂch karet
rÏidicÏe a centraÂlnõÂ evidence pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe
PrÏi poskytovaÂnõÂ uÂdajuÊ z evidence pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe a z centraÂlnõÂ evidence pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe postupujõÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ a ministerstvo obdobneÏ jako obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ a ministerstvo prÏi poskytovaÂnõÂ
uÂdajuÊ z registru rÏidicÏuÊ podle § 121 a 122.

35b

) ZaÂkon cÏ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnyÂch cÏõÂslech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o evidenci obyvatel), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
35c
) § 1 zaÂkona cÏ. 133/2000 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 53/2004 Sb.
35d
) ZaÂkon cÏ. 40/1993 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
35e

) § 4 põÂsm. e) zaÂkona cÏ. 101/2000 Sb.

35f

) § 5 odst. 1 põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 101/2000 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 439/2004 Sb.

CÏaÂstka 152

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 465 / 2006

§ 123
Evidence dopravnõÂch nehod a centraÂlnõÂ evidence
dopravnõÂch nehod
(1) Evidenci dopravnõÂch nehod vede policie.
a)
b)
c)
d)

(2) Evidence dopravnõÂch nehod obsahuje
uÂdaje o uÂcÏastnõÂcõÂch dopravnõÂ nehody,
uÂdaje o vozidlech, kteraÂ meÏla uÂcÏast na dopravnõÂ
nehodeÏ,
uÂdaje o mõÂstu a dobeÏ dopravnõÂ nehody,
uÂdaje o prÏõÂcÏinaÂch dopravnõÂ nehody.

(3) CentraÂlnõÂ evidenci dopravnõÂch nehod vede
Ministerstvo vnitra. Policie prÏedaÂvaÂ aktualizovaneÂ
podklady do centraÂlnõÂ evidence dopravnõÂch nehod.
(4) Pro vyÂdej uÂdajuÊ z evidence dopravnõÂch nehod
platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 121.
(5) UÂdaje z evidence dopravnõÂch nehod se praÂvnickyÂm a fyzickyÂm osobaÂm podle § 121 odst. 1
põÂsm. c), f) a g) poskytujõÂ pouze za uÂhradu, jejõÂzÏ druh
a vyÂsÏi stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(6) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob vedenõÂ zaÂznamuÊ v evidenci dopravnõÂch nehod, podrobnosti o uÂdajõÂch vedenyÂch v evidenci dopravnõÂch nehod
a zpuÊsob prÏedaÂvaÂnõÂ podkladuÊ do centraÂlnõÂ evidence
dopravnõÂch nehod.
H L AVA V
BODOVEÂ 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 stanovenyÂch 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
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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.
(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.
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(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 dosaÂhl celkoveÂho pocÏtu 12 boduÊ,
(5) R
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
pozbytõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 123c odst. 3.
(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.
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
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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.
HLAVA VI
Â TNIÂ SPRAÂVA
STA
§ 124
PuÊsobnost ministerstev, krajskyÂch uÂrÏaduÊ, obecnõÂch
uÂrÏaduÊ obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ a policie
(1) StaÂtnõÂ spraÂvu ve veÏcech provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch vykonaÂvaÂ ministerstvo, ktereÂ je
uÂstrÏednõÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy ve veÏcech provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch, krajskyÂ uÂrÏad, obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, Ministerstvo vnitra
a policie.
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

(2) Ministerstvo
povoluje vyÂjimky podle § 43 odst. 5 a § 83 odst. 5,
stanovõÂ po põÂsemneÂm vyjaÂdrÏenõÂ Ministerstva vnitra mõÂstnõÂ a prÏechodnou uÂpravu provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch na daÂlnici a rychlostnõÂ silnici1) a uzÏitõÂ zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace na
daÂlnici a rychlostnõÂ silnici1),
schvaluje na zÏaÂdost a naÂklady vyÂrobce nebo vyÂhradnõÂho dovozce provedenõÂ a pouzÏõÂvaÂnõÂ dopravnõÂch znacÏek, sveÏtelnyÂch a akustickyÂch signaÂluÊ, dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace,
rozhoduje o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ krajskeÂho
uÂrÏadu vydaneÂho podle tohoto zaÂkona,
vede centraÂlnõÂ registr rÏidicÏuÊ,
zabezpecÏuje vyÂrobu a distribuci rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ, mezinaÂrodnõÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ a dalsÏõÂch
dokladuÊ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem,
zabezpecÏuje vyÂrobu a na zaÂkladeÏ pozÏadavkuÊ obecnõÂch uÂrÏaduÊ obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ i distri-
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buci pameÏt'ovyÂch karet rÏidicÏe a vede jejich centraÂlnõÂ evidenci,
h) provaÂdõÂ prevenci v oblasti bezpecÏnosti provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch.
(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.
(4) KrajskyÂ uÂrÏad
a) povoluje vyÂjimky podle § 43 odst. 5,
b) stanovõÂ po põÂsemneÂm vyjaÂdrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu policie mõÂstnõÂ a prÏechodnou uÂpravu provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch na silnici
I. trÏõÂdy, kromeÏ rychlostnõÂ silnice1), a uzÏitõÂ zarÏõÂzenõÂ
pro provoznõÂ informace na silnici I. trÏõÂdy, kromeÏ
rychlostnõÂ silnice1),
c) provaÂdõÂ prevenci v oblasti bezpecÏnosti provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch.
(5) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
a) poveÏrÏuje osoby opraÂvneÏneÂ k zastavovaÂnõÂ vozidel
podle § 79 odst. 1 põÂsm. j),
b) udeÏluje, podminÏuje, omezuje, odnõÂmaÂ a vracõÂ rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ a zrusÏuje podmõÂneÏnõÂ nebo omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
c) narÏizuje prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
d) narÏizuje prÏezkousÏenõÂ z odborneÂ zpuÊsobilosti drzÏitele rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
e) vydaÂvaÂ a vymeÏnÏuje rÏidicÏskeÂ pruÊkazy a mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskeÂ pruÊkazy a vydaÂvaÂ duplikaÂty rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ a mezinaÂrodnõÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ,
f) vymeÏnÏuje rÏidicÏskeÂ pruÊkazy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, rÏidicÏskeÂ pruÊkazy vydaneÂ cizõÂm staÂtem podle
§ 116,
g) zapisuje do mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu
vydaneÂho cizõÂm staÂtem skutecÏnosti podle § 107
a oznamuje je orgaÂnu cizõÂho staÂtu, kteryÂ tento
mezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydal,
h) vede registr rÏidicÏuÊ a vydaÂvaÂ data z registru rÏidicÏuÊ,
i) vydaÂvaÂ speciaÂlnõÂ oznacÏenõÂ vozidel podle § 67 osobaÂm, kteryÂm byly prÏiznaÂny mimorÏaÂdneÂ vyÂhody
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j)
k)
l)
m)

druheÂho nebo trÏetõÂho stupneÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu36),
projednaÂvaÂ prÏestupky proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30),
provaÂdõÂ v registru rÏidicÏuÊ zaÂznamy o pocÏtech boduÊ
dosazÏenyÂch rÏidicÏi v bodoveÂm hodnocenõÂ a o odecÏtu
boduÊ,
projednaÂvaÂ naÂmitky a rozhoduje ve veÏci zaÂznamu
o pocÏtu rÏidicÏem dosazÏenyÂch boduÊ v bodoveÂm
hodnocenõÂ,
provaÂdõÂ prevenci v oblasti bezpecÏnosti provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch.

(6) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ stanovõÂ po põÂsemneÂm vyjaÂdrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu policie mõÂstnõÂ a prÏechodnou uÂpravu provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch na silnici II. a III. trÏõÂdy a na mõÂstnõÂ komunikaci1) a uzÏitõÂ zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace na
silnici II. a III. trÏõÂdy a na mõÂstnõÂ komunikaci1).
(7) Ministerstvo vnitra
a) vede centraÂlnõÂ evidenci dopravnõÂch nehod,
b) spolupracuje s ministerstvem prÏi provaÂdeÏnõÂ prevence v oblasti bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(8) Policie vykonaÂvaÂ dohled na bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch tõÂm, zÏe
a) kontroluje dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ a pravidel provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a podõÂlõÂ se na jeho rÏõÂzenõÂ,
b) objasnÏuje dopravnõÂ nehody,
c) vede evidenci dopravnõÂch nehod,
d) projednaÂvaÂ v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ prÏestupky proti
bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu30),
e) provaÂdõÂ prevenci v oblasti bezpecÏnosti provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch.
(9) PrÏi dohledu na bezpecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch jsou prÏõÂslusÏnõÂci Policie ve sluzÏebnõÂm stejnokroji opraÂvneÏni zejmeÂna
a) daÂvat pokyny k rÏõÂzenõÂ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
b) zastavovat vozidla,
c) zabraÂnit v jõÂzdeÏ rÏidicÏi podle § 118a,
d) zadrzÏet rÏidicÏskyÂ pruÊkaz podle § 118b,
e) zakaÂzat rÏidicÏi jõÂzdu na nezbytneÏ nutnou dobu
nebo mu prÏikaÂzat smeÏr jõÂzdy, vyzÏaduje-li to bez-
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f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

pecÏnost a plynulost provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, poprÏõÂpadeÏ jinyÂ verÏejnyÂ zaÂjem,
vyzvat rÏidicÏe a ucÏitele autosÏkoly k vysÏetrÏenõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7) ke zjisÏteÏnõÂ, zda
nenõÂ ovlivneÏn alkoholem,
vyzvat rÏidicÏe a ucÏitele autosÏkoly k vysÏetrÏenõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7) ke zjisÏteÏnõÂ, zda
nenõÂ ovlivneÏn jinou naÂvykovou laÂtkou,
vyzvat rÏidicÏe motoroveÂho vozidla k prÏedlozÏenõÂ
dokladuÊ k rÏõÂzenõÂ a provozu vozidla,
vyzvat rÏidicÏe motoroveÂho vozidla ke kontrole maximaÂlnõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti na naÂpravu, maximaÂlnõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti vozidla nebo jõÂzdnõÂ
soupravy nebo technickeÂho stavu vozidla nebo
jõÂzdnõÂ soupravy,
rozhodnout o odstraneÏnõÂ vozidla, je-li prÏekaÂzÏkou
provozu na pozemnõÂ komunikaci, nebo vozidla,
ktereÂ neopraÂvneÏneÏ stojõÂ na vyhrazeneÂm parkovisÏti,
pouzÏõÂt technickyÂch prostrÏedkuÊ k zabraÂneÏnõÂ odjezdu vozidla podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu37),
vybõÂrat kauce podle § 125a.
§ 125
Pokuty

(1) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
ulozÏõÂ pokutu do 100 000 KcÏ fyzickeÂ osobeÏ podnikajõÂcõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu28) nebo praÂvnickeÂ
osobeÏ, kteraÂ jako provozovatel vozidla
a) prÏikaÂzala nebo dovolila, aby bylo v provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch pouzÏito vozidla, ktereÂ
nesplnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem2),
b) sveÏrÏila rÏõÂzenõÂ vozidla osobeÏ, kteraÂ nesplnÏovala
podmõÂnky podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 põÂsm. b)
a c),
c) sveÏrÏila rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla osobeÏ, kteraÂ nesplnÏovala podmõÂnky podle § 3 odst. 3,
d) nezajistila, aby barevneÂ provedenõÂ a oznacÏenõÂ vozidla bylo provedeno tak, aby nebylo zameÏnitelneÂ
se zvlaÂsÏtnõÂm barevnyÂm provedenõÂm a oznacÏenõÂm
vozidel VojenskeÂ policie12) a policie13) a celnõÂ
spraÂvy14) a obecnõÂ policie14a),
e) prÏikaÂzala rÏõÂzenõÂ vozidla nebo sveÏrÏila vozidlo
osobeÏ, o nõÂzÏ neznala uÂdaje potrÏebneÂ k urcÏenõÂ jejõÂ
totozÏnosti.
(2) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
ulozÏõÂ pokutu do 50 000 KcÏ fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ je provozovatelem vozidla nebo ktereÂ provozovatel nebo

) § 86 zaÂkona cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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jinaÂ osoba sveÏrÏila rÏõÂzenõÂ vozidla, jestlizÏe se dopustila
jednaÂnõÂ uvedeneÂho v odstavci 1 põÂsm. e).
(3) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
ulozÏõÂ pokutu do 100 000 KcÏ osobeÏ, kteraÂ pouzÏõÂvaÂ antiradar.
(4) Pokutu lze ulozÏit do jednoho roku ode dne,
kdy se obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
o protipraÂvnõÂm jednaÂnõÂ podle odstavce 1 doveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do dvou let ode dne, kdy k tomuto jednaÂnõÂ dosÏlo nebo kdy protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ jesÏteÏ trvalo.
Pokutu nelze ulozÏit, uplynula-li od protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ doba delsÏõÂ nezÏ trÏi roky.
(5) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ pokutu rovneÏzÏ vybere. Na vymaÂhaÂnõÂ pokut se vztahujõÂ
prÏedpisy o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ38).
(6) PrÏi stanovenõÂ pokuty se prÏihlõÂzÏõÂ k zaÂvazÏnosti,
zpuÊsobu, dobeÏ trvaÂnõÂ a naÂsledkuÊm protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ.
(7) Pokuty ulozÏeneÂ a vybraneÂ podle tohoto zaÂkona jsou prÏõÂjmem obce.
§ 125a
VybõÂraÂnõÂ kaucõÂ
(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
prÏestupku proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch.
(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.
(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.

(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.
(8) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
a vzor potvrzenõÂ o prÏevzetõÂ kauce.
§ 125b
StaÂtnõÂ odbornyÂ dozor a vrchnõÂ staÂtnõÂ odbornyÂ dozor
(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.
(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 odborneÂho 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

38

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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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,
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
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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).
H L AVA V II
Â , PR
Ï ECHODNAÂ A ZAÂVEÏRECÏNAÂ
SPOLECÏNA
USTANOVENIÂ
§ 126
(1) Podle tohoto zaÂkona se vydaÂvajõÂ rÏidicÏskeÂ pruÊkazy teÂzÏ osobaÂm, ktereÂ plnõÂ uÂkoly podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ39).
(2) U osob, ktereÂ jsou cÏleny zastupitelskyÂch
uÂrÏaduÊ cizõÂch staÂtuÊ nebo zahranicÏnõÂch sluzÏeb akreditovanyÂch v CÏeskeÂ republice, plnõÂ funkci prÏõÂslusÏneÂho
obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ ministerstvo.
§ 127
(1) ZameÏstnanci ministerstva, krajuÊ a obcõÂ a dalsÏõÂ
osoby, ktereÂ zabezpecÏujõÂ vyÂrobu a vyplnÏovaÂnõÂ rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ, jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost
o skutecÏnostech, o kteryÂch se dozveÏdeÏli prÏi provaÂdeÏnõÂ
tohoto zaÂkona nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm. Povinnost mlcÏenlivosti jim trvaÂ i po skoncÏenõÂ pracovnõÂho
nebo sluzÏebnõÂho pomeÏru.
(2) Povinnosti zachovaÂvat mlcÏenlivost mohou byÂt
osoby uvedeneÂ v odstavci 1 zprosÏteÏny
a) pouze obcÏanem, jehozÏ se skutecÏnosti, ktereÂ jsou
prÏedmeÏtem povinnosti zachovaÂvat mlcÏenlivost,
tyÂkajõÂ, nebo
b) vedoucõÂm zameÏstnancem, a to ve verÏejneÂm zaÂjmu
a põÂsemnou formou s uvedenõÂm rozsahu a uÂcÏelu
zprosÏteÏnõÂ povinnosti zachovaÂvat mlcÏenlivost.
(3) UstanovenõÂmi odstavcuÊ 1 a 2 nenõÂ dotcÏena povinnost osob uvedenyÂch v odstavci 1 oznamovat urcÏiteÂ
skutecÏnosti orgaÂnuÊm prÏõÂslusÏnyÂm podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 128
(1) Kopii nebo opis pravomocneÂho rozsudku,

) NaprÏõÂklad § 33 zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, § 13 zaÂkona cÏ. 154/1994 Sb.
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kteryÂm byl ulozÏen trest zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ
v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, jsou povinny
soudy vsÏech stupnÏuÊ zaslat prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu
uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(2) Kopii nebo opis pravomocneÂho rozhodnutõÂ
spraÂvnõÂho orgaÂnu, kteryÂm byl ulozÏen trest zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel,
jsou povinny spraÂvnõÂ orgaÂny, ktereÂ je vydaly, zaslat
prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(3) OznaÂmenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ za prÏestupek proti bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, za kteryÂ byla ulozÏena pokuta vysÏsÏõÂ nezÏ 1 000 KcÏ nebo za kteryÂ lze ulozÏit
body v bodoveÂm hodnocenõÂ rÏidicÏuÊ, jsou orgaÂny policie, VojenskeÂ policie nebo obecnõÂ policie povinny zaslat do peÏti pracovnõÂch dnuÊ po projednaÂnõÂ prÏestupku
prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
§ 128a
PuÊsobnosti stanoveneÂ krajskeÂmu uÂrÏadu nebo
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ podle
tohoto zaÂkona jsou vyÂkonem prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
§ 129
Vztah ke spraÂvnõÂmu rÏaÂdu
(1) Na rozhodovaÂnõÂ podle § 43 odst. 5, § 83
odst. 5, § 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 110a,
123f, 125 a 125a se vztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd31), pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) JestlizÏe se zÏadateli o udeÏlenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ anebo o rozsÏõÂrÏenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 92
vyhovõÂ v plneÂm rozsahu, mõÂsto rozhodnutõÂ se zÏadateli
vydaÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz s udeÏlenyÂm nebo s rozsÏõÂrÏenyÂm
rÏidicÏskyÂm opraÂvneÏnõÂm.
(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.
(4) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ, omezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ nebo
o zadrzÏenõÂ rÏidicÏskeÂho pruÊkazu nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 130
PracovneÏpraÂvnõÂ vztahy
PraÂva a povinnosti z pracovneÏpraÂvnõÂch vztahuÊ za-
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meÏstnancuÊ k zameÏstnavateli podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu40), kterÏõÂ ke dni uÂcÏinnosti zaÂkona vykonaÂvajõÂ
prÏevaÂzÏneÏ cÏinnost ve veÏcech stanovenõÂ mõÂstnõÂ a prÏechodneÂ uÂpravy provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ a rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ, evidencõÂ
uvedenyÂch v registru rÏidicÏuÊ podle § 119 a prÏestupkuÊ
proti bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch30), prÏechaÂzejõÂ ke dni uÂcÏinnosti zaÂkona z Ministerstva vnitra a z policie na ministerstvo a na okresnõÂ
uÂrÏady.
§ 131
PrÏedaÂnõÂ agendy dopravnõÂm uÂrÏaduÊm
UÂtvary Ministerstva vnitra a policie, ktereÂ ke dni
uÂcÏinnosti zaÂkona vykonaÂvajõÂ spraÂvnõÂ cÏinnosti ve veÏcech
stanovenõÂ mõÂstnõÂ a prÏechodneÂ uÂpravy provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ a rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ, evidencõÂ uvedenyÂch v registru rÏidicÏuÊ
podle § 119 a projednaÂvaÂnõÂ prÏestupkuÊ proti bezpecÏnosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch30), jsou
povinny prÏedat spisovou agendu prÏõÂslusÏnyÂm uÂtvaruÊm
ministerstva a okresnõÂm uÂrÏaduÊm nejpozdeÏji do 30 dnuÊ
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona.
§ 132
Ï õÂzenõÂ zahaÂjenaÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti zaÂ(1) R
kona se ukoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) Doklady tyÂkajõÂcõÂ se rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ a rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ vydaneÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ zaÂkona se
povazÏujõÂ za doklady vydaneÂ podle tohoto zaÂkona.
§ 133
Rozsah platnosti dosavadnõÂch rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ
Ï idicÏskaÂ opraÂvneÏnõÂ udeÏlenaÂ na zaÂkladeÏ prÏed(1) R
pisuÊ platnyÂch do 30. cÏervna 1964 platõÂ po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona v tomto rozsahu:
a) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ rÏidicÏe I. nebo II. trÏõÂdy opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do
vsÏech skupin a podskupin rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ,
b) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ rÏidicÏe III. trÏõÂdy opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do vsÏech
skupin a podskupin rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ s vyÂjimkou skupin D, D+E a podskupin D1 a D1+E,
c) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ rÏidicÏe osobnõÂho automobilu
opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ skupin AM, B
a podskupiny B1 a podskupiny A1 s omezenõÂm
do 50 cm3,
d) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ rÏidicÏe motocyklu opravnÏuje

) ZaÂkon cÏ. 65/1965 Sb., zaÂkonõÂk praÂce, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ skupin A, AM a podskupiny A1,
e) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ rÏidicÏe traktoru opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ skupin AM a T a podskupiny
A1 s omezenõÂm do 50 cm3,
f) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ malyÂch motocykluÊ
opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny AM a podskupiny A1 s omezenõÂm do 50 cm3.
Ï idicÏskaÂ opraÂvneÏnõÂ udeÏlenaÂ na zaÂkladeÏ prÏed(2) R
pisuÊ platnyÂch po 1. cÏervenci 1964 platõÂ po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona v tomto rozsahu:
a) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny A opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch
opraÂvneÏnõÂ skupin A, AM a podskupiny A1,
b) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny B opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch
opraÂvneÏnõÂ skupin B, AM a podskupiny B1 a podskupiny A1 s omezenõÂm do 50 cm3,
c) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny C opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch
opraÂvneÏnõÂ skupin AM, B, C, T a podskupin B1,
C1 a podskupiny A1 s omezenõÂm do 50 cm3,
d) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny D opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch
opraÂvneÏnõÂ skupin AM, B, C, D, T a podskupin
B1, C1, D1 a podskupiny A1 s omezenõÂm
do 50 cm3,
e) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny E u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny B opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch
vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ skupiny B+E,
f) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny E u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny C opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch
vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ skupiny C+E a podskupiny C1+E,
g) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny E u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny D opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch
vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ skupiny D+E a podskupiny D1+E,
h) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny M a A/50 opravnÏuje
k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupiny AM a podskupiny A1
s omezenõÂm do 50 cm3,
i) rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny T opravnÏuje k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel zarÏazenyÂch do rÏidicÏskyÂch
opraÂvneÏnõÂ skupin T a AM a podskupiny A1 s omezenõÂm do 50 cm3.
(3) OmezenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ zapsaneÂ v rÏi-

dicÏskeÂm pruÊkazu na zaÂkladeÏ prÏedpisuÊ platnyÂch prÏed
nabytõÂm uÂcÏinnosti zaÂkona zuÊstaÂvajõÂ v platnosti i po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona.
(4) PruÊkaz zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ hnacõÂho vozidla
na trolejbusoveÂ draÂze41) vydanyÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto
zaÂkona s rÏidicÏskyÂm opraÂvneÏnõÂm skupiny C pozbyÂvaÂ
platnosti dnem 31. prosince 2003.
§ 134
VyÂmeÏna dosavadnõÂch rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ
Ï idicÏskeÂ pruÊkazy vydaneÂ do 30. cÏervna 1964
(1) R
jsou jejich drzÏiteleÂ povinni vymeÏnit do dvou let ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona.
Ï idicÏskeÂ pruÊkazy vydaneÂ
(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,
c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich
drzÏiteleÂ povinni vymeÏnit do 31. prosince 2013.
Ï idicÏskeÂ pruÊkazy podle odstavcuÊ 1 a 2 pozbyÂ(3) R
vajõÂ platnosti uplynutõÂm prÏõÂslusÏneÂ doby stanoveneÂ pro
jejich vyÂmeÏnu.
§ 135
Platnost dosavadnõÂch mezinaÂrodnõÂch rÏidicÏskyÂch
pruÊkazuÊ
MezinaÂrodnõÂ rÏidicÏskyÂ pruÊkaz vydanyÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platõÂ po dobu jeho platnosti
i po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona.
§ 136
Platnost dosavadnõÂch speciaÂlnõÂch oznacÏenõÂ
OznacÏenõÂ vozidla prÏepravujõÂcõÂho osobu teÏzÏce postizÏenou na zdravõÂ, oznacÏenõÂ vozidla prÏepravujõÂcõÂho
osobu teÏzÏce pohyboveÏ postizÏenou nebo oznacÏenõÂ vozidla rÏõÂzeneÂho osobou sluchoveÏ postizÏenou, kteraÂ byla
vydaÂna podle staÂvajõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, platõÂ
do 30. cÏervna 2001.
§ 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

Ï aÂd pro zdravotnõÂ a odbornou zpuÊsobilost osob prÏi provozovaÂnõÂ draÂhy a draÂzÏnõÂ
) VyhlaÂsÏka cÏ. 101/1995 Sb., kterou se vydaÂvaÂ R
dopravy.
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odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67
odst. 1, § 67 odst. 10, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78
odst. 5, § 79 odst. 9, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106
odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 8,
§ 110a odst. 7, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115
odst. 8, § 116 odst. 4 a 7, § 118b odst. 6, § 122b,
§ 123 odst. 6, § 124 odst. 3, § 125a odst. 8 a § 125b
odst. 3.

ZrusÏuje se § 7 vyhlaÂsÏky cÏ. 87/1964 Sb., o rÏidicÏskyÂch pruÊkazech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

(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.

§ 143

(4) Ministerstvo vnitra vydaÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis k provedenõÂ § 123 odst. 5.

§ 142

Â ST SEDMA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2001
s vyÂjimkou cÏaÂsti sÏesteÂ, kteraÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem
vyhlaÂsÏenõÂ.
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***
ZaÂkon cÏ. 60/2001 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ
utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ
(19. uÂnora 2001).
ZaÂkon cÏ. 478/2001 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, a kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti paÂtyÂm dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni
vyhlaÂsÏenõÂ (5. ledna 2002).
ZaÂkon cÏ. 62/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. dubna 2002.
ZaÂkon cÏ. 311/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 553/1991 Sb., o obecnõÂ policii, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, nabyl
uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 320/2002 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ v souvislosti s ukoncÏenõÂm cÏinnosti okresnõÂch uÂrÏaduÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 436/2003 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 555/1992 Sb., o VeÏzenÏskeÂ sluzÏbeÏ a justicÏnõÂ straÂzÏi
CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ
(1. ledna 2004).
ZaÂkon cÏ. 53/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ zaÂkony souvisejõÂcõÂ s oblastõÂ evidence obyvatel, nabyl
uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem druheÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce
naÂsledujõÂcõÂho po jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. dubna 2004).
ZaÂkon cÏ. 229/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 361/2000 Sb., o provozu na po-
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zemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti
dnem 1. cÏervence 2005.
ZaÂkon cÏ. 411/2005 Sb., 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, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2006.
ZaÂkon cÏ. 76/2006 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacõÂch pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o vodovodech a kanalizacõÂch), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a dalsÏõÂ souvisejõÂcõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti
dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (15. brÏezna 2006).
ZaÂkon cÏ. 226/2006 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, zaÂkon 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., ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o silnicÏnõÂm provozu), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 634/2004 Sb.,
o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
a zaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006, s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏl. III boduÊ 12, 15, 17,
18, 21, 28 a 29, kteraÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2007.
ZaÂkon cÏ. 342/2006 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ
zaÂkony souvisejõÂcõÂ s oblastõÂ evidence obyvatel a neÏktereÂ
dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ
(3. cÏervence 2006).

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. TopolaÂnek v. r.
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