
Změna zákona o přestupcích k 1. 8. 2011:  

1. 
§ 22 (přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích) se celý 

vypouští.  

Pozn.: Nově tyto přestupky nalezneme v § 125c zákona o silničním provozu – č. 361/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. 
V § 57 (společné řízení) se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„Jestliže se pachatel dopustil více přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu a je-li k jejich projednání 

příslušný týž orgán, projednají se ve společném řízení přestupky spáchané nejvýše v období 3 

měsíců od spáchání prvního z nich." 

Pozn.: Tato změna se strážníka nedotýká, jde o postup odboru dopravy obce s rozšířenou 

působností jakožto správního orgánu, který může projednávat dopravní přestupky 

v nezkráceném řízení, a to ve společném řízení jen při splnění tohoto nového odstavce. 

Důležitý dopad to má pro samotného řidiče i z pohledu připočítávání bodů, neboť se mu bude 

započítávat počet bodů pouze za přestupek nejzávažnější, tedy nebudou se body sčítat za 

všechny přestupky, ale přičtou se body jen za přestupek, za který jich je nejvíc. 

 

3. 
V § 68 odst. 1 (ustanovení o návrhových přestupcích) se slova "§ 22 odst. 1 písm. h)" 

nahrazují slovy "§ 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu". 

Pozn.: Jde pouze o formální sladění s přesunem dopravních přestupků do zákona o silničním 

provozu (viz bod 1. výše). 

 

4. 
V § 86 písm. a) se slova "§ 22" nahrazují slovy "zákona o silničním provozu" a slova "§ 30 

odst. 1 písm. a) až o)" nahrazují slovy "§ 30 odst. 1". 

Pozn.: Jde o ustanovení týkající se oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení ze strany 

PČR, které se strážníka netýká. 

 

5. 
V § 86 písm. d) se slova "proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích" nahrazují slovy "podle zákona o silničním provozu". 

Pozn.: Jde pouze o formální sladění s přesunem dopravních přestupků do zákona o silničním 

provozu (viz bod 1. výše), takže se tím pro blokové řízení ze strany strážníka nic nemění, 

kromě zápisu do pokutových bloků resp. oznámení o přestupku. 

 

6. 
V § 86 písm. d) v bodě 3 se slova "k) až o)" nahrazují slovy "l) až p)". 

Pozn.: Konečně zákonodárci napravili svoji chybu z předchozí novelizace, takže strážník je 

oprávněn opět projednávat v blokovém řízení ty přestupky, které dříve byly v § 30 odst. 1 pod 

písmeny k) až o) a nyní jsou pod písmeny l) až p). 

 

Aktuální znění zákona najdete na stránkách v Právním servisu. 
 


