Změna zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, s účinností k 1. 10. 2018 (změny zvýrazněny podtržením)
Relevantní výtah pro potřeby strážníků obecních policií
Změna zákona č. 13/1997 Sb.
§ 19c Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace
(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku
a)
na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici,
místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit
mimo takovou pozemní komunikaci,
b)
na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle
§ 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo
dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.
(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle
odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně.
(3) Provádí-li silniční správní úřad v řízení podle odstavce 1 ohledání vozidla, vydá o tom
usnesení, které se oznamuje pouze provozovateli vozidla. Není-li silničnímu správnímu úřadu
provozovatel vozidla znám a účelem tohoto ohledání je zjištění jeho totožnosti, oznámí se
usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením ohledání vozidla a současně
vyvěšením na úřední desce.
(4) Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 lze otevřít uzamčené vozidlo i v nepřítomnosti
jeho provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla v nepřítomnosti jeho
provozovatele, zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla.
Největším problémem v řízeních o odstranění vraku podle § 19c zákona o pozemních
komunikacích je zejména absence procesních postupů, kterými by správní úřad mohl získat
dostatečné informace k posouzení, zda je odstavené vozidlo skutečně vrakem, a kdo je jeho
provozovatelem (pokud na vozidle chybí registrační značka, lze provozovatele ztotožnit
prostřednictvím VIN kódu, který však není při vnějším ohledání vozidla seznatelný). Do zákona
se proto doplňuje speciální úprava oproti úpravě ve správním řádu, která umožní správnímu
úřadu i v případě, že je vozidlo uzamčeno, jej otevřít, prohlédnout jeho vnitřní části a tím se
dostat k údajům nacházejícím se uvnitř vozidla (např. v motorové části, na vnitřních částech
karoserie atd.), pomocí nichž zjistí totožnost provozovatele vozidla. Silniční správní úřad poté
zajistí opětovné uzamčení vozidla tak, aby vozidlo nezůstalo otevřené a zůstala tak v co největší
míře chráněna práva vlastníka (provozovatele) vozidla. Pokud nebude silničnímu správnímu
úřadu provozovatel vozidla znám předem a nebude tedy možné mu provedení ohledání vozidla
oznamovat postupem podle § 54 správního řádu (resp. by bylo nutné pro tento účel ustanovit
opatrovníka), bude usnesení o konání ohledání vozidla vylepeno přímo na vozidle, a to nejméně
5 dnů předem, a současně bude vyvěšeno na úřední desce silničního správního úřadu.

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
§6
(7) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
a)
řidičský průkaz,
b)
osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,
c)
průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským
státem nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li
záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,
d)
doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3 a
e)
v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T
s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1
1.
doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného
členského státu, a
2.
doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném
členském státě.
(8) Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty,
vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke
kontrole.
V návaznosti na požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU se mezi
doklady, které musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe, doplňuje u vozidel kategorie
M2, M3, N2, N3, O3, O4 a vozidel kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h
doklad o poslední technické silniční kontrole a o poslední pravidelné technické prohlídce.
Vzhledem k tomu, že v případě kontrol, které byly provedeny v České republice, jsou výsledky
těchto prohlídek a kontrol dostupné kontrolujícím subjektům z příslušných informačních
systémů, omezuje se povinnost mít u sebe uvedené doklady pouze na situace, kdy byla poslední
technická silniční kontrola provedena na území jiného členského státu (vztahuje se jak na
vozidla registrovaná v ČR, tak na vozidla registrovaná v jiném státě) a v případě dokladu o
poslední pravidelné technické prohlídce se tato povinnost omezuje pouze na vozidla
registrovaná v jiných členských státech (pravidelné technické prohlídce se vozidlo registrované
v ČR může podrobit pouze na území ČR a výsledek takové prohlídky je vždy zanesen do
příslušného informačního systému).

Pozn.: Kategorie výše uvedených silničních vozidel
KATEGORIE M: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu osob a
jejich zavazadel.
1. Kategorie M2: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení
řidiče a s maximální hmotnosti nepřevyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M2 mohou
mít kromě míst k sezení i prostor pro stojící cestující.
2. Kategorie M3: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení
řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M3 mohou
mít prostor pro stojící cestující.
KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů.
1. Kategorie N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale
nepřevyšující 12 tun.
2. Kategorie N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun.
KATEGORIE O: přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů nebo osob i
pro ubytování osob.
1. Kategorie O3: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale
nepřevyšující 10 tun.
2. Kategorie O4: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 10 tun.
KATEGORIE T, C, R a S: zemědělská a lesnická vozidla.
§ 41 Jízda vozidel s právem přednostní jízdy
(8) Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně
průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni
vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom
smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva
jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu
přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní
jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní
nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.
(9) Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle,
musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.
(11) Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být vybavena vozidla
Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu, vozidla
používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany
a vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
Provedení modré a červené barvy bylo navrženo u základních složek integrovaného
záchranného systému (dále jen „IZS“), aby mohlo dojít k jejich odlišení ostatními účastníky
silničního provozu. Zároveň je tím sledováno taktické hledisko rozhodovacího procesu velitele
zásahu IZS při soustřeďování sil a prostředků základních složek IZS pro zdolávání mimořádné
události. Netýká se vozidel obecní policie.

STÁTNÍ SPRÁVA
§ 124 Působnost
(13) Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f)
bodů 1, 3 až 6, 8, 9 a 11. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle
tohoto zákona spáchaný
a)
porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
b)
nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo
c)
porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu
na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku.
§ 125c Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
a)
řídí vozidlo,
1.
na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací
značky (dále jen "registrační značka") nebo je umístěna tabulka registrační značky, která
nebyla vozidlu přidělena,
2.
jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna
tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,
3.
které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným
způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích, nebo
4.
jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo,
b)
v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky,
c)
řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila
požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

d)
se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
e)
řídí motorové vozidlo a
1.
v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
2.
byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,
3.
v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního
předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo
Švýcarské konfederace,
4.
není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti,
5.
pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského
průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného
cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c
odst. 7, nebo
6.
řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle
exekučního řádu,
f)
při řízení vozidla
1.
v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo
jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
2.
překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h -1 a více nebo mimo obec o 50
km.h-1 a více,
3.
překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h -1 a více nebo mimo obec o 30
km.h-1 a více,
4.
překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h -1 nebo mimo obec
o méně než 30 km.h-1,
5.
v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit
vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních

komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou,
6.
v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a
bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce
v případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní
komunikaci, na kterou odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při
odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní
komunikaci nebo při otáčení a couvání,
7.
předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou
provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
8.
nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,
9.
v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
10.
v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru
nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo
11.
neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst.
4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání
nebo při jízdě,
g)
v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,
h)
způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,
i)
při dopravní nehodě
1.
v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,
2.
v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,
3.
v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo

4.
v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se
neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo
po ohlášení dopravní nehody,
j)
v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar,
k)
jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší
povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.
(2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst.
1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné
k určení její totožnosti.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad řidičem
motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na pozemních
komunikacích
a)
v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou
látku během jízdy ve výcvikovém vozidle,
b)
v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky,
c)
v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho
schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
d)
se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při výkonu
činnosti učitele autoškoly nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)
se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření,
b)
v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz,
mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození
anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení
o registraci vozidla.

(5) Za přestupek se uloží pokuta
a)
od 25 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1
a 5, a písm. h),
b)
od 10 000 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 a
odstavce 3,
c)
od 2 500 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d)
od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 3,
písm. e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,
e)
od 4 000 do 7 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 spáchaný
v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
f)
od 2 500 do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9,
písm. g) a i) a podle odstavce 4,
g)
od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm.
k).
(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
a)
od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a
písm. h),
b)
od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm.
e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3,
c)
od jednoho měsíce do šesti měsíců
1.
tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i)
v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
2.
tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil
vozidlo na pokyn "Stůj" daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo
3.
za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9.

(7) Příkazem na místě se uloží pokuta do
a)
2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b)
1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,
c)
2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9, 11 a písm. g).
(8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat příkazem
na místě.
(9) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 nelze uložit napomenutí. Od uložení správního trestu
podle odstavců 5 a 6 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.
(10) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. h) spáchaném mezi osobami blízkými lze zahájit
a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním
přestupku.
Obecní policie je tak již zcela jednoznačně oprávněna projednávat příkazem na místě i
přestupky spáchané neoprávněným stáním vozidla na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo
označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo při neoprávněném
použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě
(pokuta do 2 500 Kč na místě).
Na druhou stranu již nelze u výše uvedených přestupků řešit věc na místě uložením správního
trestu napomenutí. Strážník tak v případě zjištění výše uvedeného přestupku, který je oprávněn
řešit příkazem na místě, buď uloží příkazem na místě správní trest pokutu (vyjma přestupků,
kde tomu brání uložení zákazu činnosti), nebo dle správního uvážení věc předá k projednání
místně a věcně příslušnému orgánu.

