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Dostává se k Vám novela publikace ,Jak se vyhnout pokutám",
ve které jsme se snažili postihnout zásady projed náváníp estupkri.

Ambicí této publikace jevědomosti jednak rozší it a také doplnit
o aktuální změny. Dopravními p edpisy ovlivňují všechny vrsťqr

obyvatelswa. Skutečná věcná znalost a respektování p edpisri
je však velmi různá nejen mezi idiči, ale i policirry, strážníky
a dokonce i ťr edn íky, kte í se pod íIejí na dohledu i uplatnění
práva. Nejednotnost postupu a ob žná p edvídatelnost je
p edmětem časté kritiky.

Vnímavému idiči se dost ává do ruky publikace, která se struč-

nou formou vypo á dává se současn ,^i problémy v uplatnění
dopravních p edpisti.

Zákon č.36112000 Sb., o provonJ napozemních komunikacích.

Zákon č. l3ll997 Sb., o pozemních komunikacích.

Zákon č. 500/2004 Sb., správnírád.

Zákon č.2OO|I99O Sb., o p estupcích.

Zákon č. 561200l Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích.

Zákon č. 16811999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
zp sobenou provozem vozidla.
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3. Pravidla pro ešení p estupk
3.1 O porušení ve zkratce

Jednán í v rozporu se zákonem m že b , označeno jako p estu-
pek, správní delikt, p ípadně trestn čin. Dopravní p estupek
se vedl e zákonného zakowení liší dále tím, že není projednáván
soudem , n,rbrž obecním ťr adem obce s rozší enou ptisobností,
ktery je správním orgánem I. stupně. Odvolacím orgánem je p í-
slušny IGajslcy ťr ad.

l Jednání, které máb ,tpostiženo musí byt označeno jako pro-
tiprávní.

l Za dopravní p estuplq lze uložit napomenutí, pokutu , zákaz
činnosti, propadnutí věci.

I Dopravní p estupek m že spáchat kter/koli ťrčastník silnič-
ního provozu.

l Odpovědnost za p estupek vzniká 15. rolrem vělcu.
I Odpovědnost za p estupek je max .2 rol<y od jeho spáchání.
l Podle závažnosti je možné ešení pouze napomenutím.
I Napomenutí nelze spojit s pokutou.
l Krajní nouze a nutrrá obrarra - nejsou trestány p imě ené

p ípady záchrany života nebo zdraví, kdy je porušen p edpis.

3.2 P i projednání p estupku v
blokovém izen platí tyto zásady

l Na projednání věci v blokovém íízení není nárok, policista

či strážník mriže p estupek postoupit k projednání
do správního ízení.

I Blokové íízení je svojí povahou ízení z rácené.
I osoba p estupce musí byt jednoznačně určena, p estupek

tak nemůže byt ešen s majitelem vozidla.
l skutek musí b t íádně zjištěn a ze strany p estupce musí byt

zíqm ,souhlas s projednáním p estupku v blokovém íízení.
l vystavením pokutového blolru je věc pravomocně ukonče-

na, nelze se dále odvolat.
! pokud p estupce nesouhlasí, policej ní orgán věc postupuje

ke správnímu íízení.
l Nezaplacení po .uty je nepodstatné, p ípad"y bodov/ zápis

se provede ke dni projednání p estupku.

3.3 Zásady pro správní ízení
1. Lzejej projednat do 1 roku od spáchání, ovšem ...

2. Zahájením íízení se p erušuje běh 1 roční promlčecí lh ry

a tímto p erušením začíná běh nové lhriry.

3. P estupek však nikdy nelze projednat, pokud od jeho spá-

chání uptynuty 2 rolry.
4. Pokud je vydán p íkaz jako první kon v íízení, běh lh ry

se také p erušuje.

5. P estupce m že navrhovat dtkazy i p edvolání svědk .

6. P íslušny pro projednáníje obecní ťr ad obce s rozší enou

p sobností dle místa, kde byl p estupek spáchán.

7 . Ned vodné nep eb írání pošty a neričast na jednaíních
není píekážkou pro vedení správn ího íízení.

8. Na žádost p estupce jej lze postoupit k jinému správnímu
orgánu, právní nárok na to však není.

9. SPrávn í íízení j, ukončeno vydáním rozhodnutí, proti
kterému je možné podat odvolání.

l0. Podáním ádného odvolání se odloží pravomocnost
rozhodnutí do okamžiku posouzení odvolacím orgánem.

1 1. V p ípadě powrzení rozhodnutí odvolacím orgánem
dochází k pravomocnosti rozhodnutí.

I2.Pravomocné rozhodnutí |ze napadnout mimo ádn,mi
opravn ,^i prost edlry.

13. V p ípadě zrušení rozhodnutí (vyhovění odvolání)
odvolacím orgánem, je věc buď vrácena k novému
projed nání, nebo zastavena.

3,4 Zásady pro p íkazni ízení
I Jd. o speci frck , ryp íízení bez jednání - s p estupcem není

jednáno jako s ťrčastníkem íízení.
l Správní orgán jej realizuje, pokud má shromážděny důkazy

včetně identifikace osoby p estupce.
l P estupce obdrží místo rozhodnutí p íkaz, lze se odvolat _

podat odpor.
I Podáním odporu je dán odkladny ťrčinek, zah aluje se dále

klasické správ ní íízení, sankce - pokuta nem že byt vyšší.

4. Zásady bodového hodnocení
Bodov/ systém postihuje pouze idiče motorového vozidla
a to pouze za íízení vozidla.
Body se p idělují vždy až píi pravomocném rozhodnutí.

Jedná se o národní systém, p estuplcy v zahrarričí e neza-
znaínenávají v bodovém systém,, ČR.
Body nep iděluje policista neb o strážník, n ,brž p íslušny
obecní ťr ad až na záIdadě pravomocného rozhodnutí.
Pokud se na idičově kontě objeví 12 bod,i, j. vyzván k ode-

vzdání idičského prrikazu.
Na odevzdání idičského prrikazu má od doručení oznámení
5 dnri.

niait mriže po doručení podat námitku, do rozhodnutí
o námitce nepozb vá oprávnění.
Obecn í lilíad, ktery vydal idičslcy prtlkaz, zaznamená body
do 5 dnri od doručení pravomocného rozhodnutí.
niait musí na požádání obdržet v/pis o stavu svého konta

- obecní ťr ad však nemá povinnost v p ípadě změny bodo-
vého konta automaticky idiče informovat.
Po 1 foce bez bodového p estupku mu bude stav snížen o 4
body, po dalším roce znovu o 4 body.

Pokud idič neporuší p edpisy 3 rolcy, bude mít zaručeně
čisté konto.
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Jedenkrát v kalendá ním roce je možné snížit stav bodri o 3
body absolvováním školy bezpeč né jízdy (p i splněn í zapsá-
ní max. 10 bodri a v jednotliv/ch p estupcích 5 bodri).
Pokud byl idič potrestán zákazemíízení a mána svém kontě
trestné body, lhriry pro odpočet mu začnou běžet až po skon-
čení zákazu íízení.

l Zákaz ízení p i dos ažení 12 bod j. vždy I rok a nelze jej
zkrátit.
Podmínkou pro vrácení idičského oprávnění je splnění
zdravotní zp sobilosti, dopravně psychologického vyšet ení
a pÍezkoušení z odborné zp sobilosti k íízení motorov/ch
vozidel - zkouška.

4.L zvláštnosti bodového hodnocení
Za píestupky, které nejsou uvedeny v katalogu bodovanych
p estupk neníuloženžádn bod.
Za několik současně zjištěn/ch p estupkri je p idělen bodov/
postih za nejp ísněji zjištěné jednání.
V p ípadě, kdy je podáno odvolání proti rozhodnutí, běží
lhrita pro odpočet d íve zapsan ,rh bod . Bodov zápis se

provád í až v okamžiku pravomocnosti rozhodnutí.
Bodová tolerance p ekročení rychlosti v obci až o 5 km/h;
mimo obec až o 10 km/h; ukládá se pouze pokuta bez bod .

Dopravní nehoda bez zranění se škodou nad 100 000r- Kč
není bodově hodnocena.
Nerespektování zákazové, p íkazové nebo značI<y ,,STŮJ,
DEJ PŘpoxoST Y JÍZDĚ" není bodově hodnoceno.

5. Vybrané p estupky, postihy
a bodové hodnocení

Řízení motorového
vozidla ood vlivem
alkohol (nad 0,3 0/oo)

nelze 2 500 _ 20 000 6měsícrj-l rok

nelze 25 000 - 50 000 1-2roky

odmítnutí testu
na alkohol nebo návv-
kovou Iátkou bez vlivu
na zdraví

nelze 25 000 - 50 000 1-2roky

Řízení oo zadržení
idiěského prrikazu nelze 5 000 - 10 000 6měsícťr-l rok

Nedovolené
p edjíždění nelze 5 000 _ 10 000 6měsícťt-l rok

do 2 500 2500_5000
1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mé-
sícťr po sobě jdoucích)

nelze 5 000 - 10 000 6měsícťr-l rok

nelze
odnětí svobody

až 10 let
1-10let

do 1 000 2500_5000
1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mě-
sícťr po sobě jdoucích)

Neooskvtnutí orvní
poinocii neprivblání
pomocl

nelze odnětí svobody
až 2 roky

nelze 5 000 - 10 000 6měsíc -l rok

p ekročení rvchlosti
v obci o 40 kífi/h nebo
mimo obec o 50 km/h

nelze 5 000 - 10 000 6měsícťr-l rok

Nezastavení na
čeruenou
(nebo pokyn "St j")

do 2 500 2500_5000
1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mé-
sícťr po sobě jdoucích)

O.hrgženíp ip ejíž;
denl z prunu do prunu do 2 000 1 500-2500

ohrožení chodce
mi11o silnici nebo pŤi 

.otáčení nebo couvání
do 2 500 2.500 - 5.000

1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mě-
sícri po sobě jdoucích)

Řízení bez idičské-
ho oprávnění nelze 25 000 _ 50 000 1-2roky

ohrožení chodce
na p echodu do 2 500 2500-5000

1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mě-
sícťr po sobě jdoucích)

Nedání p ednosti
v jízdě ' do 2 500 2500_5000

1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mě-
sícťr po sobě jdoucích)

Neooužití
autosedačky pro dítě do 2 000 ,1 500_2500

p ekroěení rvchlosti
v obci o 20 kífi/h nebo
mimo obec o 30 km/h

do 2 500 2500-5000
1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mě-
sícri po sobě jdoucích)

Nezastavení p ed
p echodem do 2 500 2500-5000

1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mé-
sícťr po sobě jdoucích)

Jizda bezbgzpeč-
nostních pásu do 2 000 1500-2500

do
15 000

do 500 000

Řízení s telefonem
ne op9dobn m 2 do1000
zaílzenlm v ruce

1 500-2500

p ekročení rvchlosti

;J#bfiiffi3gj*l 2 do 1000
30 km/h

1 500_2500

ťf9É[sštsísiiJíÉš; 2 do2000 1500-2500

nelze 5 000 - 10 000 6měsíc -l rok

nelze 5 000 _ 10 000 6měsícťr-l rok

nelze 25 000 _ 50 000 1-2roky

do'1 000 5 000 - 10 000

Zavině_ní nehgdy,
s lehkÝm ublížehím
na zdráví

nelze 25 000 - 50 000 1-2roky

do 1 000 2500-5000
1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mě-
síc po sobě jdoucích)
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Neooskvtnutí dai
ostatn írň ri častn ík'ri m
dopravní nehody

do'1 000 2500_5000
1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mé-
síc po sobě jdoucích)

použití antiradaru do 1 000 5 000 - 10 000

svě ení izeni
neznámé osobě 1 000 5 000 - 10 000

P ekročení rvchlos-
ti - v obci do5 km/h
nebo mimo obec do
10 km/h

do 1 000 1500_2500

ohrožení chodce
p i odboěování do 2 500 2500-5000

1-6měs.(spáchá-li
2x a vícekrátza 12 mé-
sícťr po sobě jdoucích)

nelze 2 500 - 20 000 6měsícťr-l rok

nelze 2 500 - 20 000

nelze 25 000 - 50 000

do 2 000 1 500-2500

Pozn. V blokouém ízení nelze projednat p estupek, za htery s uklá-
dá zákaz činnosti.

1,2

6. Správní delikt provozovatele vozidla
Pokud není zjištěna totožnost idiče, eventuálně není možné

dovodit odpovědnost idiče, provozovatel (obvykle majitel)

odpoví dá vv. objektivně za rcchnick/ stav vozidla i za dodr-
žování pravidel silničního provozu.
Odpovědnost za správní delikt nevzniká, pokud provozo-
vatel prokáže, že vozidlo bylo odcizeílo, eventuálně podal
žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silnič-
ních vozidel.
Provozovatel se nesprostí odpovědnosti s odkazem na osobu
blízlrou, naopak se odpovědnosti sprostí p i prokázání veš-

kerého možného ťrsilí a splnění všech povinností.

7. Zadržení idičského pr kazu

7.! Porušení, u kterÝch je policista idiči
oprávněn zadržet idičsk pr kaz

P i podez ení, žebezprost edně p edtím zavinil dopravní ne-

hodu, p i které došlo k usmrcení nebo těžké ťrjmě nazdta-
ví nebo ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezpro-

st edně p edtím ťrčast a kterou byl povine n oznámit polici.
l Je-li podezíel, , že požil alkoholiclr/ nápoj

nebo užiljinou nárykovou látku během, nebo

p ed jízďou, nebo se odmítl podrobit vyšet ení

podle zvláštního právního p edpisu ke zjištění,

zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návy-

kovou látkou.

n
#,

nial motorové vozidlo , aniž by byl držitelem idičského
oprávnění pro p íslušnou skupinu vozidel.
nial motorovévozidlo, p estože mu byl soudem uložen trest
nebo správním orgánem uložena sankc e zákazu činnosti spo-
čívající v zákazu íízení motororlrch vozidel.

7.2 Zabránění v jizdé (avšak bez zadržení Řn)

Je-li d vodné podezíení, ževozidlo bylo odcizet*o.
Vozidlo je techni.ky nezp sobilé k provozu na pozemních
komunikacích tak závažn ,m zp sobem, že bezprost edně
ohrožuje ostatní ťrčastníky provozu na pozemních komuni-
kacích.

Vozidlo srllrmi rozmě íy, íozměry jízdní soupravy nebo nákla_
du, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povo-
lenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou
hmotností na nápravu vozidla, zjištěnÝ^ip i kontrolním vá-
žení podle zvláštního právního p edpisu, p ekračuje hodno-
ťy stanovené p edpisy o techniclq2ch podmínkách provozu.
P i ťrčasti na zakázan/ch akcích v provozu na pozemních ko-
munikacích.

8. Postup p i ešení dopravní nehody
l Neprodleně zastavit a nehodu zajistit tak, aby sobě sama ani

jin ,m osobám nevzniklo další nebezpečí, použít ochranou
vestu.

I Nehodu označit v/stražn ,m trojťrhelníkem.
l Nepožívat alkohol nebo obdobné látky, které by idiči p ití-

žily p i následné kontrole policií.
I Zabránit vzniku dalších škod, nap . odcizením věcí.
! Došlo-li ke zranění, poskytnout podle ,ťch schopností prv-

ní pomoc a p ivolat zdravotnickou záchrannou službu (r.-
poskFrnutí pomoci je trestnym činem).

l Spolupracovat p i zjišťování skutkového stavu (vyžadují-li to
okolnosti, jsou ťrčastníci oprávněni zastavovat jiná vozidla).

I Zajistit dttkazy (foto, video, svědky) a prokázat si na požádá-

ní navzájem svou totožnost a sdělit ťrdaje o vozidle.
l Umožnit obnovení provozu na pozem-

ních komunikacích, zejména vozidel
hromadné dopravy osob.
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8,1 Policii je nutno p ivolat jestliže
Dojde k jakémukoli ublížení na zdtaví, pop ípadě ťrmrtí.
Škod" na jednom zvozidel zjevně p ekročí částku 100 000
Kč.
Poškození majetku ďetí osoby (v}jimkou jsou škody
na yozidle, jehož idič má ťrčast na dopravní nehodě nebo
škody na věci p epravované v tomto vozidle).
Poškození ve ejně prospěšného zaíízení (strom, svodidla,
komunikace atd.).

Účastníci dopravní nehody nemají u sebe doklady (ŘB
Zelenou kartu, osobní doklady) 

" 
je p edpoklad, že dále ne-

budou spolupracovat p i ešení dopravní nehody.

Nehodu lze policii hlásit i v p ípadech, kdy ťyto okolnos-
ti nenastaly (ťrčastníci se nemohou dohodnout) policie má
povinnost na místo nehody p ijet, častníku nehrozížád-
ná sankce arri rihradaw jezdu!

8.2 Pokud policii volat nebudete
l Sepište společn ,záanam o dopravní nehodě,

ktery podepište a neprodleně p edejte pojisti-
teli; tento záznam musí obsahovat identifikaci
místa a času dopravní nehody, jejích ťrčastní-

kri a vozidel, její p íčiny, pr běhu a následk
(nejjednodušší je použít euro formulá ).

Určete a sepište jednoznačné vyjádíení prohlaíšení
o zavinění dopravní nehody.
Kontaktujte (ideálně z místa) nehody klientské centrum po-
jišťovny viníka nehody.
Pokuste se na místě neho dy zajistit svědlry, p ípadně foto-
dokumentaci.
P ed opuštěním místa nehody si vyměňte s dalšími ťrčastníky

nehody kontakt a další pot ebné adaje, zejména: jméno

a p íjmení ťrčastník , ťrdaje o vozidle - registrační značku,

VIN, ryp vozidla, ťrdaje o vlastníkovi vozidla - jméno, by-
dliště, ťrdaje o pojištění zťrčastněn/ch vozidel - číslo Zelené
karry, název pojistitele, platnost Zelené karry.

8.3 Dále je dobré vědět
Poškození zaparkovaného vozidla v drisledku vyšší moci
(povětrnostní podmí.ky) není dopravní nehodou.
P i dopravní nehodě u nezjištěného viníka nelze plnit
z povinného ručení.
Na bezplatné p ivolání policie je právní nárok vždy p i
vzniku dopravní nehody, bez ohledu na v/ši škody.

Policie m že na místě dopravní nehodu vy ešit blokov/m
íízením, m že však i věc postoupit ke správnímu íízení.

1,7

9. Zásady povinného ručení
9.1 K spěšnému uplatnění náhrady škody

z povinného ručení pat í p edevším
Musí se jednat o ťrjmu na zdraví či majetku, která nastane
p i dopravní nehodě zp sobené jinlim pojištěn m vozidlem.
Viník je povinen co nejd íve ohlaísit dopravní nehodu své
pojišťovně (policie toto nekoná).
Dopravní neho dy zpťtsobené nemotoroqimi vozidly, chodci,
jezdci na zvííatech nepokqnrá systém povinného ručení.
Poškozen,by měl vždy zjistit, zda je hlená karta viníka
platná, v p ípadě pochybností je nutné vžďy p ivolat policii.

9.2 Z povinného ručení se nehradí škoda
Kterou utrpěl idič vozidla, jehož provo zrem byla škoda zp:iu-

sobena.

Kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily
v době vzniku škodné události ve společné domácnosti.
Na vozidle, jehož pío.vozem byla škoda zp sobena.
Na věcech p epravovanych tímto vozidlem (s v/jimkou ško-
dy zpťtsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem p epra-
vovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe).
Vzniklá mezi vozidly jízdní soupraIF wo ené motorov}m
a p ípo jnÝ^ vozidlem, nebyla-li zptisobena provozem jiné-
ho vozidla.

Vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla.
Náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocen-
ského pojištění (péče) nebo drichod:ťuze zákonného pojištění
v d sledku škody na zďraví nebo usmrcením, které utrpěl
idič vozidla, jehož provozem byla škoda zpri,sobena.

Způsobenou provozem vozidla p i jeho ťrčasti na organi-
zovaném motoristickém závoda nebo soutěži, s ťjimkou
škody zprisobené p i takovéto ťrčasti, jestliže je idič píi závo-
du nebo soutěži povinen dodržovat pravidla píovozu na po-
zemních komunikacích.

Jinou, než ťrjmu na zdraví zprisobenou vlastníku vozidla pro-

Byla-li škoda zprisobena vlastníku vozidla provozem jeho

vozidla, které v době vzniku škody ídila jiná osoba, nebo
osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě ško-
da způsobena, oprávněně naklád á jako s vlastním nebo se

kterym oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době
vzniku škody ídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen
uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze škodu ( 0

odst. 2 písmeno a zákona č. 163l1999 Sb.) včetně náhrady
náklad vynaloženi,ch na péči hrazenov zve ejného zdravot-
ního pojištění a regresního nároku ( 0 odst. 4).
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V p ípadě st etu vozidel, která jsou ve vlastnicwí téže osoby,

se škoda zprisobená této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde

o rtizné provozovatele vozid eI zučastněn/ch na vzniku škod-
né události a jestliže není současně tato osoba provozovate-
lem vozidla, [á němž byla tato škoda zptisobena.

9.3 Pojištbvna má právo žádat o uhradu
vyplacené částky po viníkovi

Pokud zp sobil dopravní nehodu rimyslně.
Pokud nehodu včas pojišťovně neoznámil.
Pokud provozoval vozidlo neoprávněně, nebo bez idičského
oprávnění.

Jestliže vozidlo nebylo schváleno nebo bylo ve špatném
technickém starnr.

Jestliže požil alkoholické nápoje nebo psychotropní látky
a současně bezd vodně odmítl vyšet ení na ryto látky.

Pojišťovna je oprávněna vymáhat qrplacenou částku i po
provozovateli, pokud tento neprokáže, že nemohl ovlivnit
jednání viníka.

10. Kódy v idičském pr kaze
Harmonizované a národní kódy zaznamenávají další podmínlcy
a omezení idičskych oprávnění.

10.1 V}iběr někten ch podstatn, ch kód

01.06 Bn Ie nebo kontaktní čočky

Oz.oL. Sluchové pomricky pro jedno ucho

Povinné užití pomťrcek pro podporu pohybového
03.01. strojí (protéžy, ortézy)

*."Toťliu 
ilffi:torové vozidlo v pracovně-

právním vztahu a u něhož je íízení motorové-
ho vozidla druhem práce sjednany- , pracovní
smlouvě,

IL1, I idiče, u kterého je íízení motorového vozidla
p edmětem samostatné v}dělečné činnosti prová-

děné podle zvláštního právního p edpisu, učitele
v/cviku v íízení motoroqich vozidel podle zvlášt-

ního právního p edpisu.
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