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1. Úvod

T)ostává se kVám p íručka obsahující r,}čet základních odliš-
I-,' ností v dopravních p edpisech sousedních stát . smyslem
je českého idiče jasnou a p ehlednou formou seznámit s tím, co
by jrj mělo ochránit p ed pokutami a p ípadně ztrátou idičské-
ho oprávnění.

2. Rozsah platnosti
Platny idičsk/ prrikaz lystaveny v některé ze zemí EU je uzná-
ván v celé Unii. I v p ípadě, že idič bude delší dobu (p estěhu-
je se) do jiné země Eu, o y,dání nového idičského pnikazu si

obr,ykle zažáďat nemusí. Y tzv. hostitelské zemi mrjže se svlim
současnym idičsk/m pr .kazem jezdit, pokud:
. neskončila platnost prrikazu
. splňuje věk, od kdy smí dané vozidlo ídit
. nebyla pozastavena či omezena platnost prrikazu
. nebyl odebrán orgány zemé, ve které byl vydán.

Řidi*ke průkazy y,dané mimo země EU nemusí byt uznány a

žadatel se v některych p ípadech musí podrobit buď p ezkoušení
znalostí, p ípadně musí absolvovat zcela novou zkoušku.

Jednoznačně platí, že ve všech zemích EU jsou uznávány samo-
statné skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, 81, Cl, ClE, C, CE,
Dl,DlE,DaDE.
Odlišnosti jsou potom v národní skupině T, p ípadně dále v
tom, zda některá skupina zahrnuje i možnost ídit některou ji-
nou podskupinu nap . sk. B (AM, A1)T
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ňUdi*ke príkazy mají jednotnou formu, shodně jsou potom
zaneseny tzv. barmonizouané hód!, které zp esňují podmínky
pro konkrétního držitele (bryle, profesní zprisobilost).

3. Pravidla a bezpečnost
silničního provozu

ZáI<ladní dopravní p edpisy a pravidla silničního provozu se v
jednotlil}ch zemích EU liší minimálně.

> Ve všech zemích EU je povinné mít p i jízdě zapnuté bez-
pečnostní p,íry, a to ve všech rypech vozidel, které jsou pásy
vybaveny, včetně turistick/ch autobusri a minibusri.

> Děti musí poažívat dětské zádržné systémy (autosedačky)

v osobních a nákladních vozidlech, a pokud možno i v ostat-
ních typech vozidel.

> Použití mobilního telefonu p i ízení bez sady hands-free je

zakázáno ve většině zemí Eu.
> Liší se maximální povolené množství alkoholu v krvi i-

diče - v někter/ch zemích zákony netolerují žádné množswí
alkoholu v krvi.

> Na rl&zné typy silnic a vozidel se vztahuj e různá nejlyšší po-
volená rychlost.

> Vozidla i cyklisté musejí mít určité typy bezpečnostního \y-
bavení.

> Svícenizadne a nebo poažívání zimních pneumatik je po-
vinné pouze v některych zemích.

> Na Kypru, na Maltě, v Irsku a ve Spojeném království se
jezdi vlevo.

4, Evropsk, dohledov,
systém EUCARIS

Evropská unie p ijala opat ení ke zvyšení bezpečnosti silničního
provozu a rázně zakročila proti tomu, aby idičrim procházely
dopravní p estupky, kter/ch se dopouštějí v zahraničí (kromě
Dánska, Spojeného královswí a lrska, kde tato pravidla ještě ne-

platí).

Infbrmační systém EUCARIS nechává ri ady ze všech člensk/ch
stát nahlížet do národních registr vozidel. Pokud kameroq1,

systém zachytí p i p ekročení rychlosti v kterémkoliv státě, požá-

ďázahraniční správní orgán o r.lrdání pot ebnych identifikačních
informací k uložení a zaslání pokuty ma.iiteli (pro.rozo,.ateli) vo-
zidla. K tomu postačí číslo registrační značl<y.

Ihned po p ijetí informací o majiteli vozu poputuje vyrozumění
o podez ení ze spáchání dopravního p estupku do p íslušné
poštovní schránky. Zpráva píichází obvykle v p ekladu do míst-
ního jazyka provozovatele. Provozovatel vozidla buď je odpověd-
ny za správní delikt, p ípadně musí sdělit konkrétního idiče,
ktery vozidlo v okamžiku p estupku ídil. Pro p ípad neuhrazení
je provozovatel vozidla veden v systému a kdykoli později p i
náhodném zjišténi mu mriže b t jinévozidlo zajištěno.



5. Základni rozdíly bodov, ch
systém v zahraničí

Rozdíly v jednotliq.ch systémech jsou značné, p ičemž jsou po-
staveny na národním systému. Cizinci mohou ,,nasbírat " body
,, ČR a mohou se tedy vybodovat. Češi se mohou logicky vy-
bodovativzahraničí. Vkrajnímp ípadě mriže b tdrisledkem
zákazíízenív dané zemi. V každé zemi funguje bodol} systém
jinak.

. V Česku se tak jako v Německu a Polsku píičítají body za
nesprávné chování na silnicích.

. V Rakousku se nejedná o ,,prau1l" bodol} systém, ale o do-
hledov/ systém.

. Na Slovensku bodov systém neexistuje.

Y každém p ípadě platí, že zákaz izení je vydan pro danou
zemi Řiait tak mtiže za hranicemi státu, kde byl zákaz ízení
lrydán, směle ídit dál.

6. Německo

N,,lTť"!:* :i::ffi 1"# 
ohém o dl i š u-

. Do registru se zaznamenávqí pouze ty p e-

stupky, které bezprost edně ovlivňují bezpečnost silničního
provozu.

. Celkov počet bodri, ktery idič mriže dostat, je 8.

. Za I - 3 body obrží idič upozornění, za 4 - 5 bod napo-

menutí,

' za6 - 7 bodri rllrstrahu
. od 8 bodti následuje odebrání idičského oprávnění na 6

měsícťr.

Do registru se zaznamenají body za trestné činy a závažné pie.
stupky. Za v záI<oně uvedeny p estupek je to 1 bod, za vážny
p estupek sezákazem ízení2boďy,zatrestny čin2 body, pokud
se jedná o trestny čin se sankcí zákazu íízenL3 body.

Pokud jde o p estupky, bodoq. postih následuje za ty p estupky,
kde byla udělena pokuta 60 EUR a vyšší.

V p ípadě napomenutí vzniká možnost umazání bod na dob-
rovolném placeném seminá i (cena ca 400 EUR). V p ípadě

q.strahy již není možné body Llmazat absolvováním seminá e.

Úr"dy nemohou seminá na ídit. Seminá je možno absolvovat
jednou za pět let.

Lhrita, kdy se body odmazávají je v p ípadě p estupku vždy 2,5
roku. Stav bodri mriže německ/ idič zjistit kdykoli zdarma za-

sláním neformáln í žádosti na centrálu ve Flensburgu.

punkteflensburg.de
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Rychlostní limity v Německu

osobní automobily a jiná
vozidla do 3,5 tuny

autobusy

vozidlo s p ívěsem o hmotnosť
do 750 kg

vozidlo s p ívěsem
o hmotnosť p es 750 kg, hmot-
nost p ívěsu nep esahuje hmot-
nost vozidla a celková hmotnost
soupravy nep esahuje 3,5 t

vozidlo s p ívěsem
o hmotnosť p es 750 kg,
p ičemž společná hmotnost
soupravy p esahuje 3,5 t

Rychlost jízdy - další okolnosti
100 km/h na dálnicích, kde se r,yskytují nadzemní elektro-
nické informační tabule.
110 l<m/h mezi 22:00 a 05:00 na následujících dálnicích:
A10 (Tauern), -,{12 (Inntal), '\13 (Brenner) a414 (Rheintal)
90 km/h mezi 22:00 a 05:00 na vybran/ch dálnicích
nákladní vozidla nad 7,5O0 kg mqí zakázáno jezdit na
všech silnicích v Rakousku mezi 22:00 a 05:00 v noci.
Vozidla vybavená ,,tlumiči hlubu"nejsou p edmětem toho-
to zákazu, ale nesmí p esáhnout rychlost 60 km/h (na někte-

B

rych silničních risecích B0 kmih).
60 km/h na většině silnic v Tyrolsku
Minimeílní rychlost na dálnicich a rychlostních komuni-
kacích )e značena obdélníkoú-i modrymi značkami s ob-
rázkem bílého auta a v současnosti je 60 km/h. Vozidl m,
která nejsou schopná udržet tuto rychlost není povoleno po-
hybovat se na dálnicích.

povinná v, bava v Německu
I.Y ,stražnli trojrihelník _ všechna vozidla kromě motocyklri

a vozíkti pro invalidy.
2.Lékárnička - povinná pro všechna vozidla, kromě moto-

cyklri.
3. Refexní vesta - všechny osoby, které lystupují p i mimo-

ádné události z voziďla musí byt oblečeny do reflexní vesty.

Barva oranžová nebo žIutá. Povinnost platí pro všechna vozi-
dla kromě motocyklťr.

4. P enosné žluté blikající světlo - povinné pro vozidla nad

3500 kg.

,ry
E

*

Hodnoty uváděné v kmlh Dálnice ,_^9_:!.1!,Ti_komunlkace

130 100

100 80

100 100

100 80

80 7o
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Evropská tísňová linka

Další podmínky provozu v Německu

. Povinné denní svícení - platí pouze pro motocykly.

. Zimni pneumatiky - jsou povinné během zimních povětr-
nostních podmínek pro všechna vozidla a musejí b ,t na
všech kolech. Pneumatiky musí mít označení ,,M+S" a také
symbol sněhové vločky.

. Sněhové íetězy - nejsou povinnou r.7bavou, ale v horsk;ich
oblastech mohou b ,t ryžadovány dopravní značkou. v p í-
padě použití je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h.

11
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v obci od26 do 30 km/h L 100 X

v obci od 31 do 40 km/h 2 160 X

v obci od 4L do 50 km/h 2 2oo 1 měsíc

v obci od 51 do 60 km/h 2 28o 2 měsíce

mimo obec od 2L do 25 kmlh L 7o x

mimo obec od 26 do 30 km/h 1 80 x

mimo obec od 31 do a0 km/h L L2o X

mimo obec p es 70 km/h 2 600 3 měsíce

Nezabezpečené dítě v sedačce L 60 x

Nedodržení bezpečné vzdá!enosti
(p i 1_00 km/h je to minimólně 25 m)

L 75

P edjíždění na zákazu t 7o x

P edjíždění na nep ehledném riseku L 100 x

Najetí nebo sjetí z dálnice na jiném
než k tomu určeném místě a s mož-
nrim oh rožen ím ostatních

L 75 x

Alkohol mezi0,5 a 1-,09 promile 2 500 1 měsíc

Jízda na červenou 1 90 X

Jízda na červenou - ohroženídalší
osoby 2 200 1 měsíc

Manipulace s elektronick, m za íze-
ním ve voze (mobilnítelefon atp.)

L až2O0 x

ohrožení chodce v zóně zklidněné L 60 x

Tísňové linky v Německu

tlzAmbulance

Hasiči

Policie 110

P estupek Počet
bod

pokuta zákaz
rlzenl

X



7. Rakousko

P "ko.rrko 
používá takzvan , zaznamow do-

I\hledov/ systém. P estupky jsou zaneseny
do místního, ale také do centrálního registru
rldlcu.

P i prvním porušení dostane idič k peněžní
pokutě také r./strahu. P i druhém porušení v
rozmezí dvou let od toho prvního se idič musí na vlastní nákla-
dy podrobit doškolování. Školení je několik kategorií, dle dru-
hu p estupku. p i t etím porušení je idiči odebráno idičské
oprávnění po dobu minimálně t ech měsícri.

povinná v, bava v Rakousku
l.Y ,stražn trojrihelník - povinny pro všechna vozidla
2. Refexní vesta - povinná pro všechna vozidla kromě mo-

tocykl . Barva žlutá, zelenánebo červená (EU norma47l).
3.Lékanička - povinná pro všechnavoziďla
4.Zimnípneumatiky- povinné od l. 11. do 15. 4. pokud to

vyžadujípovětrnostní podmínky a musí b ,t navšech kolech.
5. sněhové etězy - jsou povinné poúzepro vozidla se zimními

pneumatikami p i provozu na sněhu a ledu

Další podmínky provozu

' palubní kamery - jsou uvnit vozidla zakázány a to i ve
vypnutém stavu!

. Pneumatiky s hroty - jsou povoleny od 1. 10. do 31.5.
pro radiálni pneumatiky avozidla do 3,5 t, hmotnost na ná-
pfavu maximálně 1800 kg. Pokud jsou instalovány, musejí

1,2

bfi na všech kolech. niait m že jet rychlostí
nejqiše 80 km/h mimo zastavěné oblasti a 100
km/h na dálnici. Vozidlo musí blit vybaveno
speciáIní samolepkou na zádi - upozornění
pro ostatní idiče, aby zvlšili odstup, protože takové vozidlo
mriže na ledu lépe brzdit!

,\

l

l

J

RychIostní limity v Rakousku

motocykly,
osobní vozidla,
nákladní vozidla do 3,500 kg

autobusy, autokary

vozidlo s p ívěsem o hmotnosť
do 750 kg

vozidlo s p ívěsem
o hmotnosť p es 750 kg, hmot-
nost p ívěsu nep esahuje hmot-
nost vozidla a celková hmotnost
soupravy nep esahuje 3,5 t

vozidlo s p ívěsem
o hmotnosťp es 750 kg,- :-,pričemž společná hmotnost
soupravy p esahuje 3,5 t

13

hodnoty uváděné v km/h Dálnice , _9:!"!,!ikomunlkace

130 100

100 80

100 100

100 80

80 70



13 p estupk , které jsou tvrdě postihovány
(indexovanlich trestnlich čin )

1. Nedbání signaílu s červen m světlem ,,Strij!" na k ižovat-

ce p i omezení idič jin,ch vozidel.
2. Nedbání značl<y Strij, dej p ednost lr jizdé p i omezení

idič jin,ch vozidel.
3. Ohrožení chodcri na p echodu pro chodce.
4. Nedbání zíkazu vjezda nákladních vozidel s nebezpeč-

nym nákladem do tunelu.
Porušení na izenis ohledem nap epravní jednotky s ne-
bezpečnlim zbožímp i jízďě dálničními tunely.
P ekročení 0,I o/oo alkoholu u idičri nákladních vozidel.
P ekročení 0,I o/oo alkoholu u idičri autobusri.
p ekročení o,5 %o alkoholu u idičťl ostatních osobních
vozidel.

9. Nedbání naíízeni o povinnosti p eprayy v dětsk/ch zá-

držn,rch systémech.

10. Nedbání červeného v stražného svěda na železničních

píejezdech a objíždění již stďzeni,ch závor

Il.[ízdav dálničním pruhu určeném pro havarijnivozidla
(záchranné služby, hasičri, policie) a tím omezení těchto
nasazen,irch vozidel.

I2.Řízeni vozidla, jehož techniclc/ stav nebo nedostatečně

zajištěn ,náklad - ohrožení bezpečnosti provozu
l3.Nedodtžení dostatečně bezpečnévzdálenosti od, 0,2 do

0,4 vte iny. Pod 0,2 vteíiny (vzdáIenost 7 metrrj, p i rych-

losti 130 km/h) je dopravními policisry idičslq[ prrikaz
odebírán okamžitě.

8. PoIsko

f)olsk/ bodov/ .systém 
je obdobnli tomu,

I- ktery máme v České republice. Oproti ČR
(12 bodri) je v Polsku horní hranice p iděle-

nych bodri 24 (20 bodti pro začínající idiče
s idičsk/mi zkušenostmi kratšími jednoho

roku).

povinná v, bava v polsku

I.Y ,stražn trojrihelník - povinny pro všechna vozidla kro-

mě motocykl
2.Hasicí p ístroj - povinnli pro všechnavoziďIa

3. Refexní vesta - povinná pro každého, kdo za mimoíádné
události vystupuje z vozidla

5.

6.

7.
8.

15

AmbuIance

Tísňové linky v Rakousku
Evropská tísňová linka 1L2
Policie 133

Hasiči t22
I44
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Tažení vozidel v zastavěných oblastech 30 km/h, mimo zastavěné oblasť 60 km/h

Obytná zóna 20 km/h
Dálnice - minimální rychlost na dálnici a0 km/h
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Rychlostní limity v POLSKU

50/60
osobní automobi!,

motocykl,

nák!adní automobil
do 3,5 t

Loo l L2o

vozidla s přívěsem,

nákladní automobil
nad 3,5 tuny,

užitková vozidla

80/80 50/60
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9. Slovensko

Q lovensko bodov/ systém nemá, používá na-
u) místo něj pravidlo 3x a dost. V praxi to zna-
mená, že pokud idič spáchá t i vážné dopravní
p estupky během jednoho roku, m že mu poli-
cie odebrat idičskli pr kaz do doby, dokud idič
nesplní p ezkoušení v určené autoškole.

Povinná vybava na Slovensku
I.Y stražn troj helník - povinná pro všechnavozidla
2.Lékárnička - povinná pro všechna vozidla
3. Refexní vesta - povinná pro všechn avozidla. Barevnost žlu-

tá, červená, zelená, oranžová a bílé reflexní pruhy.

Další podmínky provozu
. Denní svícení - je povinné pro všechna vozidla
. Sněhové íetěry - nejsou povinné. Je možno je použít pol]ze

na vozovce pokryté sněhem nebo ledem.
. Zimni pneumatilry - pro vozidla do 3,5 t jsou povinné od

15. 11. do 31.3. nezávisle na stavu vozovky.
. GPS navigace, mobilní telefony, kamery - nesmí blit

umístěny na skle, pokud by idiči bránily ve v/hledu

P estupky
Rychlostní limity jsou u našich v/chodních sousedri stanoveny

stejně jako v ČR. t iSi se pouze nejnižší dovolená rychlost na

dálnici v zastavěn ch oblastech, kde je dovoleno jet nejméně

65 kmlh, mimo zastavěné oblasti platí nejnižší dovolená rychlost

80 km/h, tak jako 
" 

ČR.

Pokutu na místě mriže Policie udělit do maximální v/še 650 eur
a to p i závažn,i,ch činech, jako je extrémní p ekročení dovolené

rychlosti.

Pokud idič pokutu zaplati do 15 dnri od spáchání p estupku,

je trest podobně jako v dalších zemích nižší.

Zabavitvozidlo mťrže policie jen v p ípadě podez ení,že je dané

auto kradené, p ípadně že bylo použito v souvislosti s trestnym

činem.

ťsňová linka

Policie

Ambulance

Tísňové linky na Slovensku

1L2
Hasiči

J ,Y-l**i



10. 7ásadní odlišnosti v dalších zemích
CHORVATSKO - hasicí p ístroj povinny pro vozidla kategorie

N. U vyp jčen/ch vozidel se doporučuje s sebou vozit smlouvu
o pronájmu. Vozidlo s p ívěsem musí mít dva w stražné troj-
rihelníky.

SLOVINSKO - hasicí p ístroj povinnli pro autobusy a nákladní
automobily. Refexní vesta povinná pro každého, kdo vystupuje
zvozidla p i mimo ádné události.

tTÁLlE - Reflexní vesta povinná pro kažďého, kdo vystupuje
z voziďla p i mimo ádné události a pro motocyklisty jedoucí

za snížené viditelnosti. Barevnost žlutá, oranžovo-červená nebo

červená (v souladu s nofmou EU EN471). Červeno bílá šra-
fovaná deska musí byt umístěna na nosiči kol na zádi vozidla.
Zákaz dovozu více než 10 l paliva a pouze v homologovaném
kanystru.

FRANCIE - Refexní vesta povinná pro idiče a pro motocyk-
listy jedoucí za snížené viditelnosti. Nejvyšší dovolená rychlost
na komunikacích mimo obec pro vozídla do 3,5 t (kromě dálnic
a silnic pro motorová vozidla) je S0 km/h. niaiti soukrom/ch
vozidel mají povinnost mít ve vozidle alkohol tester.

další informace o zahraničí

izení pod vlivem alkoholu
nebo drog

pozastavení idičské-
ho prrikazu až na 5 let

p ekročení povolené rychlosti
o 20 km/h uvnit zastavěné
oblasť nebo 30 km/h mimo
zastavěné oblasť

pozastavení idičské-
ho prtikazu až na 3

roky

Řízení pod vlivem atkoholu
nebo drog
(Rízenívozidla s množstvím al-
koholu v krvi nad O,LO% může
vést k trestu odněť svobody)

pozastavení idičské-
ho prrikazu až na 5 let

nezapnuté bezpečnostní pásy,
nebo používání mobilního
telefonu během jízdy

nezastavení na červenou

vvvvw.UAMK.cz

P estupek Pokuta Trest

200 - t000

150 - 800

200 - 100

20-60 x

150 x

20


