
 

Sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu 

silničního zákona, která byla podepsána 

prezidentem 12. 5. 2011 a začne platit od 1. 8. 

2011. Cílem této novely bylo zjednodušení 

bodového systému a celkový počet klesne ze 44 na 

27 bodů. Zrušeny budou všechny jednobodové 

přestupy a malé množství alkoholu (0,3 promile 

v krvi). Výsledkem není nulová tolerance, avšak 

jen zmírnění bodového systému. Pokuty zůstávají 

nadále, například za jízdu pod vlivem alkoholu 

nebo pod vlivem drog hrozí pokuta až do výše 

20 000 korun. Hlavní otázkou zůstává u veřejnosti 

a odborníků tolerance malého množství alkoholu.  

 

ZÁKLADNÍ PŘEHLED O VÝŠI POKUT ZA JÍZDU 

POD VLIVEM ALKOHOLU V ZAHRANIČÍ 

 

Stát Sankce (horní hranice podle výše 
alkoholu v krvi) 

Belgie 10 000 EURO 

Dánsko 8000 DKK 

Finsko 60 denní pokuta podle výše příjmů 
přestupce, až na 5 let odebrání řidičského 
oprávnění, trest odnětí svobody až do 2 let 

Francie 750 EURO - 6 bodů 

Itálie 2 582 EURO, odebrání řidičského 
oprávnění až na 6 měsíců 

Nizozemí 4500 EURO, až 5 let vězení, odnětí 
řidičského oprávnění až na 5 let  

Rakousko 3 700 EURO, odebrání řidičského 
oprávnění nejméně na 3 měsíce, při 
opakovaných přestupcích, případně u 
alkoholu nad 0,8 promile absolvování 
kursu v hodnotě 100 EURO 

SRN 750 EURO - 4 body, odnětí řidičského 
oprávnění až na 3 měsíce, u řidičů do 21 
let 125 EURO - 4 body, prodloužení 
zkušební doby z 2 na 4 roky 

Švédsko 600 EURO, odebrání řidičského oprávnění 

na 4 roky 

Velká 
Británie 

5000 GBP, odnětí řidičského oprávnění 
nejméně na 12 měsíců, až 6 měsíců trestu 
odnětí svobody 

http://www.ibesip.cz/881_Zakladni-prehled-o-vysi-pokut-za-jizdu-pod-vlivem-

alkoholu-v-zahranici 
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SOUHRN INFORMACÍ O SILNIČNÍ NOVELE 
ZVÝŠENÍ BODOVÉ HRANICE 

 

Znění předpisu/ počet trestných 
bodů 

2010 2011 

Jízda na dálnici nebo silnici pro motorová 

vozidla, otáčení se nebo jízda 
v protisměru nebo couvání v místě, kde 
to není dovoleno 

6 7 

Vjíždění na železniční přejezd v 
případech, ve kterých je to zakázáno 

(předjíždění) 

6 7 

Řidič, který řídí auto či jiné motorové 
vozidlo, ač mu byl zadržen řidičský 
průkaz 

6 7 

Ohrožení chodce přecházejícího pozemní 
komunikaci při odbočování s vozidlem na 

místo ležící mimo pozemní komunikaci, 
při vjíždění na pozemní komunikaci nebo 
při otáčení a couvání 

3 5 

„Myškování“ z pruhu do pruhu 3 5 

Převážení dětí bez autosedačky 2 4 

Nepřipoutání se bezpečnostním pásem 
za jízdy nebo nenasazení ochranné přilby 

2 3 

 

SNÍŢENÍ BODOVÉ HRANICE 

 

Znění předpisu/ počet trestných bodů 2010 2011 

Řízení motorového vozidla bez držení 
platného osvědčení profesní způsobilosti 
řidiče 

5 3 

Držení telefonního přístroje nebo jiného 
hovorového nebo záznamového zařízení v 
ruce (telefonování) 

3 2 

Řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění na příslušnou skupinu nebo 
podskupinu 

7 4 

 

BODY, KTERÉ SE ÚPLNĚ RUŠÍ: 

 

 Jízda bez držení platného posudku o zdravotní 

způsobilosti (dříve pět bodů) 

 Řízení vozidla, které není v registru nebo má jinou 

RZ (čtyři body) 

 Alkohol do 0,3 promile (tři body) 

 Menší překročení rychlosti (Překročení povolené 

rychlosti v obci o méně než 5 km/h a mimo obec o 

méně než 10 km/h ), nedovolená jízda po 

tramvajovém pásu (dva body) 

 

http://www.ibesip.cz/881_Zakladni-prehled-o-vysi-pokut-za-jizdu-pod-vlivem-alkoholu-v-zahranici
http://www.ibesip.cz/881_Zakladni-prehled-o-vysi-pokut-za-jizdu-pod-vlivem-alkoholu-v-zahranici


  Porušení zákazové/příkazové značky (s výjimkou 

rychlosti, předjíždění, zastavení a stání), (jeden 

bod) 

 Jízda bez rozsvícení světel, neoprávněné užití 

majáku, neoprávněné užití dálnice/vyhrazeného 

pruhu (jeden bod) 

POMĚR BODOVANÝCH ŘIDIČŮ V JEDNOTLIVÝCH 

KRAJÍCH ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C478F775-BB6D-4EF8-83A9-

7BC0F4242BBC/0/pomery1012.jpg 

 

HLAVNÍ SCHVÁLENÉ ZMĚNY 

 

 Městská policie nemusí upozorňovat na použití 

radaru dopravní značkou 

 Zrušená stotisícová hranice škody pro přivolání 

policie k nehodě (nově jen při zranění) 

 Možnost zakázání vjezdu kvůli povodni nebo 

sněhové kalamitě 

 Zákaz předjíždění i zastavení na přejezdu pro 

cyklisty 

 Policista může poslat automobil na prohlídku na 

STK do 8 km (tam a zpět) 

 Po vrácení řidičského průkazu musí člověk na 

psychologické vyšetření 

 Možnost zadržení automobilu na 48 hodin 

účastníkům tajného závodu 

 Povinné zimní pneumatiky na všech silnicích se 

sněhem a námrazou („V období od 1. listopadu do 

31. března bude nutné použít zimní 

pneumatiky, pokud se na pozemní komunikaci 

nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, 

nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám 

předpokládat, že se na pozemní komunikaci 

během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva 

sněhu, led nebo námraza“) 

BODOVÝ SYSTÉM FUNGUJE VE STÁTECH: 

 Finsko 

 Francie (odečtový systém) 

 Irsko 

 Itálie 

 Maďarsko 

 Polsko 

 Portugalsko  

 Rakousko 

 Řecko 

 Spolková republika Německo 

 Španělsko 
 Velká Británie 

BRITSKÝ BODOVÝ SYSTÉM 

 

Osobě, která během dvou let od doby kdy vykonala 

zkoušky, obdrží 6 trestných bodů, bude odebrána 

licence a musí znovu absolvovat praktické zkoušky.  

 

Pokud obdržíte 12 trestných bodů je Vám 

automaticky odebrána licence na dobu 6 měsíců a 

pokud od předchozího odebrání řidičského průkazu 

za 3 roky znovu obdržíte 12 trestných bodů, je Vám 

licence odebrána na 1 rok. Závažné přestupky jsou 

samozřejmě klasifikovány jako trestní čin. 

 

Nezastavení při nehodě, neposkytnutí údajů 

nebo nenahlášení nehody do 24 hodin 

5 - 10 

Nepřiměřená, bezohledná jízda 3 – 9 

Neopatrné řízení s následkem smrti, 

neposkytnutí první pomoci atd. 

3-11 

Řízení vozidla s technickými nedostatky na 

vozidle (brzdy, vadné pneumatiky atd.) 

3 

Řízení pod vlivem alkoholu a drog  3 – 11 

Přestupky v oblasti problémů s řidičským 

průkazem, neoznámení nezpůsobilosti apod. 

3 – 6 

Přestupky u přechodů pro chodce 3 

Překročení rychlostních limitů 3 - 6 

Přestupky v oblasti dopravního značení (jízda 

na červenou, stopka atd.) 

3 

 

Zdroje: www.auto.cz, www.idnes.cz, www.ihned.cz, 

www.ibesip.cz, www.mdcr.cz, týdeník: Svět motorů, 

www.motorlawyers.co.uk, www.direct.gov.uk 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Jiráček Luděk 

      

 

 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C478F775-BB6D-4EF8-83A9-7BC0F4242BBC/0/pomery1012.jpg
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C478F775-BB6D-4EF8-83A9-7BC0F4242BBC/0/pomery1012.jpg
http://www.auto.cz/
http://www.idnes.cz/
http://www.ihned.cz/
http://www.ibesip.cz/
http://www.mdcr.cz/
http://www.motorlawyers.co.uk/
http://www.direct.gov.uk/

