
le
de

n 
20

11

Feel the difference

Tahák pro  
řidiče

Stručný návod  
k sestavení Taháku 

•  Naproti tomu hladina alkoholu v krvi řidiče dosahující hranice 1 promile 
se posuzuje jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. 

•  Vyzvat řidiče k provedení orientační dechové zkoušky je oprávněn 
policista nebo strážník obecní policie.

 -     V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky může být řidič 
vyzván k lékařskému vyšetření. 

 -      Odmítnutím dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření se řidič 
dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta až 50.000 Kč a zákaz 
řízení motorového vozidla až na dva roky. Řidiči mnohdy orientační 
dechovou kontrolu odmítají, aby tím neposkytli klíčový důkaz o 
spáchání trestného činu. 

•  Velmi neblahé důsledky pro řidiče nebo provozovatele vozidla má 
situace, kdy dopravní nehodu způsobil řidič pod vlivem alkoholu 
nebo řidič, který se odmítl podrobit dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholu. V těchto případech může pojišťovna požadovat úhradu 
vyplaceného pojistného plnění. 

Kdy parkujete nesprávně?
•  Při parkování v rozporu s dopravním značením, stání na chodníku 

nebo neoprávněném záboru veřejného prostranství má jak policista, 
tak strážník obecní policie možnost umístit na vozidlo „botičku“. 
(Současně s tím musí být zajištěna nepřetržitá služba, která obstará 
její odstranění.) Manipulační náklady, pokud vzniknou, jdou k tíži osoby, 
která vozidlo nesprávně zaparkovala. 

Provoz
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Tahák pro řidiče vychází z právních předpisů účinných ke dni 25. ledna 2011 
a nereflektuje tak změny, ke kterým došlo po tomto datu. © Ford Motor Company

autoskolanaroda.cz  ford.cz

Jaké jsou nejčastější  
bodově ohodnocené delikty?

Bodový systém
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Bodově ohodnocený delikt Počet bodů

Překročení povolené rychlosti o méně než 20 km/h  
v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 2

Překročení povolené rychlosti o více než 20 km/h  
v obci nebo o více než 30 km/h mimo obec 3

Překročení povolené rychlosti o 40 km/h a více v obci 
nebo o 50 km/h a více mimo obec 5

Řízení pod vlivem alkoholu s obsahem do 0,3 promile 3

Řízení pod vlivem alkoholu s obsahem nad 0,3 
promile 6

Jízda bez rozsvícených světel 1

Nepřipoutání se za jízdy bezpečnostním pásem 2

Telefonování za jízdy 3

Nedání přednosti v jízdě 4

Nedovolené předjíždění 6

A

A

1.  Vytiskněte oboustranně 
(nebo jednostranně  
a slepte k sobě strany:

2.   Stránky rozstříhejte

3.  Stránky naohýbejte, 
složte do sebe dle 
stránkování a secvakněte 
sešívačkou

4.     A Tahák je hotový

A B+ C D+        )a



•  K jinému zásahu ze strany policisty nebo strážníka může dojít v situaci, 
kdy vozidlo tvoří překážku silničního provozu. V takovém případě 
může dojít k odstranění překážky odtažením vozidla. I s tím je spjata 
povinnost úhrady nákladů na odtah vozidla a dále též parkovného 
za stání odtaženého vozidla na odstavném parkovišti. Provozovatelé 
těchto parkovišť zpravidla podmiňují vrácení odtaženého vozidla 
zaplacením paušálních nákladů vzniklých odtahem a parkováním 
vozidla. 

•  V této souvislosti je často zmiňováno rozhodnutí soudu z nedávné doby 
(2010), kdy soud v rozsudku konstatoval, že i při uplatnění zadržovacího 
práva při nařízeném odtahu vozidla je nutné poměřovat hodnotu 
zadržované věci s hodnotou pohledávky vzniklé odtažením vozidla. 

•  Strážníci a policisté k odtahu vozidla rovněž přistupují v případě stání 
vozidla na místě vyhrazeném pro rezidenty (v hl. m. Praze známém 
jako „modrá zóna“) nebo na místě vyhrazeném pro vozidlo přepravující 
„postiženou osobu“. V této souvislosti je nutné upozornit, že uvedené 
značení na vozovce představuje pouze povinné doplnění svislé dopravní 
značky, a proto její nadměrné opotřebení, sníh, spadané listí apod. 
samo o sobě nečiní překážku pro případný postih řidiče za přestupek. 

•  Opačná situace však může nastat u neviditelného značení přechodu 
pro chodce, jehož vyznačení na vozovce nebývá vždy dublováno svislou 
dopravní značkou. Řidič rovněž nesmí zastavit a stát na přechodu pro 
chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním. 
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Co je to bodový systém?
Podstatou bodového systému je bodové ohodnocení porušení 
některých pravidel silničního provozu.

•  V případě, že se řidič motorového vozidla dopustí bodově 
ohodnoceného přestupku či trestného činu, je mu do jeho karty řidiče 
zapsán příslušný počet bodů. 

•  Pokud se řidič dopustí jedním skutkem více bodově ohodnocených 
deliktů, mohou mu být připsány body pouze za nejzávažnější delikt 
(např. řidič při průjezdu křižovatkou na červenou /5 bodů/ telefonuje za 
jízdy /3 body/ – tomuto řidiči může být uděleno nanejvýš 5 bodů). 

•  Ovšem v případě, že se bodově ohodnocených deliktů dopustí více 
skutky, obdrží příslušný počet bodů za každý jednotlivý delikt (Např. 
řidič překročí povolenou rychlost o 10 km/h /2 body/ dvakrát během 
jednoho týdne. Ačkoliv budou oba přestupky projednávány ve 
společném řízení a dostane jednu pokutu za oba delikty, obdrží 2 body 
za každé překročení rychlosti, tedy celkem 4 body).
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Kdo může měřit rychlost  
Vašeho vozidla?
Dodržování nejvyšší dovolené rychlosti může kontrolovat pouze 
Policie ČR a obecní policie. 

•  Zatímco Policie ČR není v měření rychlosti zákonem nijak omezena, 
obecní policie může kontrolovat rychlost pouze v úsecích určených 
Policií ČR, jejichž začátek a konec je označen přenosnou dopravní 
značkou s vyobrazením kamery a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. 

•  Měřicí radary nejsou zcela přesné, proto se počítá s odchylkou +-3 km/h 
při rychlosti do 100 km/h, při vyšší rychlosti činí odchylka  +-3 %. 

•  Řidič by také měl vědět, že správně seřízený rychloměr vozidla by měl 
ukazovat rychlost o několik jednotek vyšší, než je rychlost skutečná. 

•  Překročení rychlosti o 40 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec 
nelze projednávat v blokovém řízení a v následném správním řízení se 
nevyhnete zákazu řízení nejméně na 6 měsíců. 

Kolik alkoholu můžete mít v krvi?
V ČR platí nulová tolerance alkoholu za volantem. Velmi nízká hladina 
alkoholu se v některých případech nepostihuje.

•  Velmi nízká hladina alkoholu se v některých případech nepostihuje. 
Pokud se totiž řidič k požití alkoholu před jízdou nepřizná, není hodnota 
0,2 promile alkoholu zjištěná při dechové zkoušce považována sama  
o sobě za dostatečný důkaz. 
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Provoz

Co když řidič nasbírá  
plný počet 12 bodů?
•  Příslušný obecní úřad neprodleně písemně oznámí řidiči dosažení  

12 bodů. 

•  Řidič ze zákona pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy mu bylo toto oznámení doručeno. 

•  Až do pozbytí řidičského oprávnění (tj. do 5 pracovních dnů) může řidič 
uplatnit námitky proti provedenému záznamu bodů. Tím je možné 
získat čas pro případnou obranu. 

•  Pokud nakonec dojde k pozbytí řidičského oprávnění, je řidič povinen 
odevzdat řidičský průkaz. 

•  O navrácení řidičského oprávnění může řidič požádat nejdříve po 
uplynutí jednoho roku. Předtím bude nutné úspěšně absolvovat 
přezkoušení z odborné způsobilosti, tedy písemný test, praktické jízdy 
apod. Zákon dále stanoví podmínky odečítání zaznamenaných bodů. 

•  Pokud se řidič nedopustí během 12 měsíců žádného bodově 
hodnoceného deliktu, jsou mu z jeho konta automaticky odečteny  
4 body. 

•  Při absolvování kurzu bezpečné jízdy jsou řidiči, který má na svém kontě 
mezi 6 a 10 body, odečteny 3 body. 
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Co je blokové řízení  
a kdy se uplatňuje?
Blokové řízení je jedním z nejčastějších způsobů řešení méně 
závažných dopravních přestupků. 

•  Závažnější dopravní přestupky, např. řízení pod vlivem alkoholu, není 
možné projednávat v blokovém řízení. 

• V blokovém řízení nelze uložit jinou sankci než pokutu. 

•  Blokové řízení je možné, jen pokud je přestupek spolehlivě zjištěn a pokud 
nestačí domluva. Možnost řešení přestupku domluvou je však omezena 
tím, že podle přestupkového zákona nelze u většiny přestupků od uložení 
sankce upustit. Domluvou lze např. řešit nepředložení dokladů, které 
má mít řidič při jízdě u sebe („malý techničák“, zelená karta, ŘP) nebo 
chybějící povinnou výbavu (např. neaktuální lékárničku).

•  Obviněný z přestupku neboli přestupce musí souhlasit nejen se spácháním 
přestupku, ale i s výší pokuty uložené v blokovém řízení. Z právního hlediska 
však není rozhodující, zda uloženou pokutu přestupce zaplatí na místě, nebo 
zda převezme poštovní poukázku a pokutu zaplatí až následně. 

•  Uložení pokuty v blokovém řízení je konečným řešením dopravního 
přestupku, možnost následné obrany je prakticky vyloučena, právě kvůli 
souhlasu přestupce s vyřízením věci v blokovém řízení. 

•  Jestliže přestupce nesouhlasí se spácháním přestupku nebo s výší pokuty, 
sepíše policista záznam o dopravním přestupku, na kterém je přestupci dána 
možnost se k přestupku vyjádřit. Věc bude poté řešena ve správním řízení. 

Policista
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Jak se chovat při  
dopravní nehodě? 
Pokud jsme účastníky nebo svědky nehody, je třeba zastavit 
vozidlo, navléknout reflexní vestu, instalovat výstražný trojúhelník, 
poskytnout první pomoc a zavolat záchranáře.

Nehoda
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Důležitá telefonní čísla

Evropské tísňové číslo                          112

Policie ČR                                                 158

Zdravotnická záchranná služba ČR             155

Hasiči ČR                                                 150

Kdo a jak může  
zastavovat vozidla?
•  Bez omezení mohou zastavovat vozidla pouze policisté ve stejnokroji  

a vojenští policisté v rámci své působnosti. 

•  Strážník obecní (městské) policie ve stejnokroji naproti tomu může 
vozidla zastavovat pouze před přechodem pro chodce nebo v případě 
podezření ze spáchání přestupku. Obecní policie tedy nemá pravomoc 
zastavovat vozidla k namátkové silniční kontrole. 

•  Celník ve stejnokroji může vozidla zastavovat pouze v souvislosti  
s plněním svých úkolů, tedy především při kontrolním vážení a kontrole 
uhrazení dálniční známky a mýta. 

•  Jiné osoby mohou vozidla zastavovat pouze ve výjimečných a přesně 
definovaných situacích, např. účastník dopravní nehody. 

•  Vozidla se zastavují vztyčenou paží, zastavovacím terčem a za snížené 
viditelnosti červeným světlem. Z jedoucího vozidla se dává znamení 
k zastavení kýváním paže nahoru a dolů nebo zastavovacím terčem, 
popř. rozsvícením nápisu „STOP“. 

(pozn.: policista = příslušník Policie ČR; policie = Policie ČR 
(republiková neboli státní policie))

Policista
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•  Pokud řidič kauci na místě nezaplatí, může mu policista zabránit v další jízdě. 

 -       V případě, že se po složení kauce přestupce na obecní úřad skutečně 
nedostaví k projednání přestupku, uložená kauce propadá.

 -      V případě uložení pokuty se tato kauce započte na takto uloženou 
pokutu, jinak se kauce vrátí. 

Kdo je to osoba blízká?
•  V případě, že přestupce nebyl při spáchání přestupku zjištěn (přistižen), 

má předvolaný provozovatel vozidla možnost odmítnout podat 
vysvětlení, pokud by osobě jemu blízké (tj. příbuzný v pokolení přímém, 
osvojitel, manžel, ale i jiné osoby, jejichž újmu by osoba podávající 
vysvětlení právem pociťovala jako újmu vlastní) hrozilo nebezpečí 
postihu za přestupek či trestný čin. 

•  Samotné odmítnutí vypovídat ovšem podle soudní judikatury 
nepostačuje k tomu, aby se provozovatel vyhnul sankci. 

•  Stejně tak si provozovatel (nebo jiná osoba podávající vysvětlení) 
nepomůže, pokud při podávání vysvětlení sdělí, že své vozidlo neřídil 
a neví, kdo ho v době spáchání přestupku řídil. V takovém případě by 
se vystavoval hrozbě pokuty až do výše 50.000 Kč právě proto, že 
provozovatel vozidla je povinen znát totožnost osob, jimž svěřil své vozidlo. 

•  Z uvedených důvodů je nezbytné, aby osoba podávající vysvětlení uvedla, 
že v dané době a na daném místě vozidlo neřídila, a následně při identifikaci 
řidiče odkázala na výše zmíněné právo odmítnout podat vysvětlení. 

Úřad
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•  Pokud při dopravní nehodě nedošlo ke zranění nebo usmrcení, nebyla 
způsobena škoda na majetku třetí osoby nebo na příslušenství silnice 
a současně škoda na některém z vozidel zjevně nepřesahuje částku 
100.000 Kč (nejde tedy o celkovou škodu na všech vozidlech, ale  
o škodu pouze na jednom z vozidel), není nutné volat policii. 

•  V takovém případě doporučujeme vyplnit protokol o dopravní nehodě 
hned na místě, z něhož pro případ pozdějšího sporu budou patrné 
podstatné okolnosti dopravní nehody, zejména uznání jejího zavinění 
jedním z účastníků. 

•  Vyplnění protokolu neponechávejte na pozdější dobu, riskujete tím, 
že druhý účastník, který na místě se zaviněním souhlasí, později změní 
názor. Pokud se účastníci nehody na zavinění neshodnou, je nezbytné 
na místo přivolat policii. Nemusíte se obávat, že Vám policie naúčtuje 
zbytečný výjezd. 

•  Pokud je nutné nehodu ohlásit na policii, nesmí účastník této nehody 
přemísťovat vozidlo ani jinak mařit vyšetřování dopravní nehody. 

•  Dále je povinen setrvat na místě nehody až do příjezdu policisty  
a pochopitelně nesmí požívat alkoholické nápoje. 

Nehoda
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•  ujel z místa dopravní nehody, na které měl účast  
a kterou měl povinnost nahlásit, 

•  řídil vozidlo pod vlivem návykové látky nebo se odmítl podrobit 
zkoušce na přítomnost alkoholu, 

•  řídil motorové vozidlo, ačkoliv nebyl držitelem příslušného řidičského 
oprávnění, 

• řídil motorové vozidlo, ačkoliv mu byl uložen trest zákazu řízení, 

může policista zabránit v další jízdě buď odtažením vozidla, nebo 
nasazením „botičky“. Nasazení „botičky“ však nepřipadá v úvahu 
tam, kde by vozidlo tvořilo překážku provozu. 

•  Strážník obecní policie však takové oprávnění nemá a v případě výše 
zmíněných situací musí přivolat příslušníka Policie ČR a vyčkat jejího 
příjezdu. 

•  Ze stejných důvodů může také policista řidiči zadržet řidičský průkaz.  
V takovém případě musí policista vydat řidiči písemné potvrzení  
o zadržení řidičského průkazu a oznámit zadržení obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu k zadržení 
došlo. 

•  Tento úřad rozhodne o zadržení řidičského průkazu do doby konečného 
rozhodnutí o přestupku. 

•  Pokud je tímto rozhodnutím řidiči uložen trest zákazu řízení, započítává 
se mu do tohoto trestu doba, po kterou měl řidičský průkaz zadržen. 

• Policista může zadržet také řidičský průkaz vydaný v jiném státě. 

Policista
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Jak je možné dostat se  
do správního řízení?
Správní řízení vedou městské (obecní) úřady obcí s rozšířenou 
působností, v jejichž územním obvodu byl přestupek spáchán.

•  Může tak nastat nepříjemná situace, kdy bude Váš přestupek 
projednáván na místě značně vzdáleném od Vašeho bydliště. V 
takovém případě je možné požádat o postoupení věci na městský 
úřad, v jehož obvodu bydlíte. 

•  V případě postihu za přestupek se však zpravidla nevyhnete 
paušálnímu poplatku za správní řízení ve výši 1.000 Kč. Jistou 
naději skýtá skutečnost, že přestupek může být ve správním řízení 
projednáván pouze do jednoho roku od jeho spáchání. 

Kdy po Vás může být  
požadována kauce?
•  Pokud nebyl dopravní přestupek vyřešen v blokovém řízení (ať již 

z důvodu, že takový přestupek není možné řešit v blokovém řízení, 
nebo podezřelý z přestupku s blokovým řízením nesouhlasil) a jsou 
důvodné pochybnosti o tom, že se podezřelý z přestupku bude vyhýbat 
přestupkovému řízení, může mu být uloženo zaplacení kauce ve výši od 
5.000 do výše hrozící pokuty (nejvýše však do 50.000 Kč).

Úřad
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Jaké doklady musí řidič  
na výzvu policisty předložit?
•  Na výzvu policisty musí řidič předložit řidičský průkaz, osvědčení  

o registraci vozidla („malý technický průkaz“) a doklad prokazující 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
(„zelenou kartu“). 

•  Řidič vozidla, k jehož řízení je třeba řidičský průkaz skupin C, C+E, D  
a D+E, musí navíc předložit osvědčení o profesní způsobilosti řidiče. 

• Řidič starší 60 let musí předložit doklad o zdravotní způsobilosti. 

•  Strážník obecní policie nebo celník po Vás může požadovat pouze 
předložení řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla  
(„malý technický průkaz“). 

•  Příslušník Policie ČR a strážník obecní policie Vás také mohou za 
určitých podmínek vyzvat k předložení občanského průkazu. 

Komu může být zabráněno  
v jízdě a zadržen řidičský průkaz?
Řidiči, který

•  je podezřelý ze zavinění dopravní nehody, při níž došlo k usmrcení nebo 
těžké újmě na zdraví, 

Policista
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