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ZÁKON

ze dne 3. května 2011,

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb.,

kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona
č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/
/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990
Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zá-
kona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona
č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb.,
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/
/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000
Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.,
zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona
č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/
/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb.,
zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlá-
šeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb.,
zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/
/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,
zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 215/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 28/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 685 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Nájemní smlouvu lze sjednat také na dobu výkonu
určité práce nájemce.“.

2. V § 685 odstavec 4 zní:

„(4) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upra-
vené pro bydlení zdravotně postižených osob a byty
v domech zvláštního určení.“.

3. V § 686a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 686a odst. 3 se věty první a druhá nahrazují
větou „Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem ji-
nak, je pronajímatel oprávněn tyto prostředky použít
k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plně-
ní poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo
k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem,
přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo
nájemcem písemně uznaných.“.

5. V § 686a odst. 3 větě poslední se za slovo „po-
vinen“ vkládají slova „po písemné výzvě pronajíma-
tele“ a slova „na účtu u peněžního ústavu“ se zrušují.

6. V § 686a odstavec 4 zní:

„(4) Po skončení nájmu vrátí pronajímatel nájemci
nevyčerpané peněžní prostředky s příslušenstvím, a to
nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt
vyklidil a předal pronajímateli, nedohodnou-li se ji-
nak.“.

7. V § 686a odst. 5 se slova „ze zvláštního účtu“
zrušují.

8. V § 686a se odstavec 6 zrušuje.

9. V § 687 odstavec 2 zní:

„(2) V nájemní smlouvě lze sjednat předání bytu
ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud si ná-
jemce s pronajímatelem současně vymezí práva a povin-
nosti z toho plynoucí, zejména výši a způsob úhrady
nákladů na provedení úpravy.“.

10. V § 687 odst. 3 se věta první nahrazuje větou
„Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak,
drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a ná-
klady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce.“.

11. § 688 zní:

„§ 688

(1) Nájemce má vedle práva užívat byt i právo
užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i poží-
vat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spo-
jeno.

(2) Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné
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prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž
poskytování je s užíváním bytu spojeno.“.

12. § 689 zní:

„§ 689

(1) Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě
žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti
bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně
užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách.

(2) Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní
smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To
neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další pří-
pady zvláštního zřetele hodné.

(3) Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez
zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjme-
ních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít
za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce
je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření man-
želství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani
do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že
hrubě porušil svoji povinnost.

(4) Jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé
nepřítomnosti v bytě spojené se složitou dosažitelností
své osoby, oznámí tuto skutečnost pronajímateli. Sou-
časně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost
vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně
nutné.“.

13. V § 690 se za slovo „dbát“ vkládají slova „na
to“ a slovo „nájemcům“ se nahrazuje slovy „uživatelům
domu nerušený“.

14. V § 696 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou,
může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení
nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení
nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalen-
dářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li ná-
jemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doru-
čení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má
pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří mě-
síců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh
pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je
v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke
dni podání návrhu soudu.

(3) Soud může rozhodnout podle odstavce 2 také
v případě nájmu, kde bylo nájemné sjednáno dohodou,
a jde o nájem na dobu neurčitou, jestliže došlo k pod-
statné změně okolností, z nichž při sjednávání nájem-
ného pronajímatel nebo nájemce vycházel.

(4) Navrhuje-li nájemce snížení nájemného, pou-
žijí se ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.

(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se nepoužije pro
určení nájemného u družstevního bytu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 6.

15. V § 696 odstavec 6 zní:

„(6) Nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem ji-
nak, způsob výpočtu úhrady za plnění poskytovaná
s užíváním bytu a způsob jejich placení stanoví zvláštní
právní předpis.“.

16. § 706 zní:

„§ 706

(1) Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem
bytu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na osobu,
která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve spo-
lečné domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou
někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sou-
rozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni
práva a povinnosti z nájmu, jen pokud pronajímatel
s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro souhlas se vy-
žaduje písemná forma.

(2) Nájem bytu po jeho přechodu podle od-
stavce 1 skončí nejpozději uplynutím 2 let od oka-
mžiku přechodu nájmu. Toto ustanovení se nepoužije
v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla
k okamžiku přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak
se toto ustanovení nepoužije v případě, že osoba, na
kterou nájem přešel, nedosáhla k okamžiku přechodu
nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem
nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let,
pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

(3) Splňuje-li více osob podmínky pro přechod
nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny
společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami
nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na
ně.

(4) Každá osoba splňující podmínky pro přechod
nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce pí-
semně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokra-
čovat; dnem oznámení její nájem zaniká.

(5) Jestliže zemře nájemce družstevního bytu
a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází
smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na
toho dědice, kterému připadl členský podíl.“.

17. § 708 zní:

„§ 708

Ustanovení § 707 odst. 1 a 3 platí i v případě, jest-
liže nájemce opustí trvale společnou domácnost.“.

18. § 709 zní:
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„§ 709

Ustanovení § 703 až 707 neplatí pro byty zvlášt-
ního určení.“.

19. V § 710 odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova
„nebo jiným způsobem stanoveným tímto zákonem“.

20. V § 710 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , pokud není dále stanoveno jinak“.

21. V § 710 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pokud smlouva nestanoví jinak, na nájem bytu nelze
použít ustanovení o obnovení nájmu (§ 676 odst. 2).“.

22. V § 710 odst. 4 se slova „práce pro pronajíma-
tele“ nahrazují slovy „určité práce“ a slova „bez váž-
ného důvodu na své straně vykonávat práce pro pro-
najímatele“ se nahrazují slovy „tyto práce vykonávat,
aniž k tomu měl vážný důvod“.

23. V § 710 odstavec 5 zní:

„(5) Přestane-li nájemce vykonávat určité práce,
na které je vázán nájem bytu, z důvodů spočívajících
v jeho věku nebo zdravotním stavu nebo z jiného váž-
ného důvodu, skončí nájem bytu uplynutím dvou let
ode dne, kdy nájemce přestal určité práce vykonávat.“.

24. V § 710 se odstavec 6 zrušuje.

25. V § 711 odst. 2 písm. b) se slova „na účtu“
zrušují.

26. V § 711 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) jde-li o byt zvláštního určení a nájemce není zdra-
votně postižená osoba; toto ustanovení se nepou-
žije, pokud nájemce dovršil 70 let věku.“.

27. V § 711 odstavec 3 zní:

„(3) Výpověď musí být nájemci doručena. V pí-
semné výpovědi musí být uveden důvod výpovědi, vý-
povědní lhůta (§ 710 odst. 2) a poučení nájemce o mož-
nosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti
výpovědi k soudu. Nájemce je povinen byt vyklidit
do 15 dnů ode dne zajištění přístřeší.“.

28. V § 711 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

29. V § 711a odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b)
a c).

30. V § 711a odstavec 2 zní:

„(2) Písemná výpověď pronajímatele musí být do-
ručena nájemci. V písemné výpovědi musí být uveden
důvod výpovědi a výpovědní lhůta (§ 710 odst. 2). Jest-
liže soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu, určí sou-
časně délku výpovědní lhůty a rozhodne o povinnosti
byt vyklidit. Výpovědní lhůta počne běžet až prvním

dnem kalendářního měsíce následujícího po právní
moci rozhodnutí soudu.“.

31. V § 711a odst. 3 se slova „písm. a), c) a d)“
zrušují.

32. V § 711a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

33. V § 711a odstavec 5 zní:

„(5) Má-li nájemce právo na bytovou náhradu, je
povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovída-
jící bytové náhrady.“.

34. V § 712 odst. 2 větě druhé se slova „písm. a),
b), c) a d)“ nahrazují slovy „písm. a), b) a c)“ a věty
čtvrtá a pátá se zrušují.

35. V § 712 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronají-

matele podle § 711, stačí při vyklizení poskytnout pří-
střeší. Přístřeším se rozumí dočasné ubytování do
doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor
k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí
domácí a osobní potřeby, nejdéle však na dobu 6 mě-
síců.

(6) Společní nájemci mají nárok jen na jednu by-
tovou náhradu.“.

36. § 713 zní:

„§ 713

(1) Jestliže byt zvláštního určení po smrti nájemce
nebo po rozvodu jeho manželství užívají dále manžel,
bývalý manžel nebo osoby uvedené v § 706 odst. 1,
nejsou povinny se z bytu vystěhovat, dokud jim není
zajištěna přiměřená bytová náhrada.

(2) Jestliže byt, ke kterému byl sjednán nájem na
dobu výkonu určité práce, užívá po smrti nájemce
osoba blízká, má právo v bytě bydlet. Vyzve-li ji však
pronajímatel, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit do
tří měsíců ode dne doručení této výzvy. V případě smrti
nájemce, k níž došlo v souvislosti s výkonem této práce,
není tato osoba povinna se vystěhovat, dokud jí není
zajištěna přiměřená bytová náhrada.

(3) Povinnost zajištění bytové náhrady podle od-
stavců 1 a 2 zaniká po uplynutí 2 let od smrti nájemce
nebo po rozvodu jeho manželství a osoby užívající byt
jsou povinny byt vyklidit.

(4) Pokud byt zvláštního určení užívá osoba zdra-
votně postižená nebo osoba, která dovršila 70 let věku,
ustanovení odstavce 3 se nepoužije.“.

37. V § 715 se věta třetí zrušuje.

38. V § 718 se věta druhá nahrazuje větou „V pří-
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padě, že nájem obytné místnosti skončil z důvodů, pro
které lze vypovědět nájem bytu podle § 711 odst. 2,
stačí při vyklizení poskytnout přístřeší.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanoveními občanského zákoníku, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
řídí i právní vztahy vzniklé podle občanského zákoníku
a zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb.,
kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník,
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Vznik
těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují
podle dosavadních právních předpisů.

2. Jestliže služební byt podle občanského záko-
níku, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona a zákona č. 102/1992 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, užívá nájemce,
který přestal vykonávat práci pro pronajímatele, může
pronajímatel nájem vypovědět způsobem uvedeným
v § 711a. Pokud nájemce přestal vykonávat práci pro
pronajímatele bez vážných důvodů, stačí při vyklizení
poskytnout přístřeší. V ostatních případech má nájemce
právo na přiměřenou bytovou náhradu. Povinnost za-
jištění bytové náhrady zaniká po uplynutí 2 let ode dne
účinnosti tohoto zákona.

3. Jestliže služební byt podle občanského záko-
níku, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona a zákona č. 102/1992 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, užívá po smrti ná-
jemce osoba blízká, má právo v bytě bydlet. Vyzve-li ji
však pronajímatel, aby byt vyklidila, je povinna tak
učinit do tří měsíců ode dne doručení této výzvy. V pří-
padě smrti nájemce, k níž došlo v souvislosti s výkonem
práce pro pronajímatele, není tato osoba povinna se
vystěhovat, dokud jí není zajištěna přiměřená bytová
náhrada. Povinnost zajištění bytové náhrady zaniká
po uplynutí 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

4. Pokud pronajímatel vyzve nájemce do dvou

měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, aby mu ozná-
mil údaje, které se týkají osob v bytě, u nichž lze mít za
to, že v bytě setrvají déle než 2 měsíce, zejména jejich
jména, příjmení, data narození a dále uzavření manžel-
ství nebo přechod nájmu bytu, je nájemce povinen tak
učinit nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti tohoto
zákona.

5. U bytů v hlavním městě Praze, v obcích Stře-
dočeského kraje s počtem obyvatel k 1. lednu 2009
vyšším než 9 999 a městech České Budějovice, Plzeň,
Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice,
Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín se ustanovení § 696
odst. 2 až 4 občanského zákoníku, ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije
od 1. ledna 2013.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 102/1992 Sb.,
kterým se upravují některé otázky související

s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění,
doplňuje a upravuje občanský zákoník

Čl. III

V zákoně č. 102/1992 Sb., kterým se upravují ně-
které otázky související s vydáním zákona č. 509/1991
Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zá-
koník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 126/
/1998 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 359/2005
Sb., se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šes-
tého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vy-
hlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 14, které na-
bývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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133

ZÁKON

ze dne 3. května 2011,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb.,
zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zá-
kona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/
/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona
č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. l) se slovo „řidiče“ zrušuje.

2. V § 2 písm. m) se slovo „řidiče“ zrušuje a slova
„nijak nepřekážel“ se nahrazují slovy „nebylo nijak
překáženo“.

3. V § 2 se na konci písmene ll) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno mm), které zní:

„mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více
vozidel, u kterého nelze předjíždět každé vozi-
dlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozi-
dly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje
bezpečné zařazení.“.

4. V § 5 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h)
až k).

5. V § 5 odst. 1 se na konci písmene k) tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) mít na sobě oděvní doplňky s označením z retro-

reflexního materiálu stanovené prováděcím práv-
ním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se
mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec
v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro
řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozi-
dla.“.

6. V § 5 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po-
zemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo
který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci
po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič
povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro
chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče
tramvaje,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

7. V § 5 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komuni-
kaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohro-
zit chodce při odbočování na místo ležící mimo
pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní ko-
munikaci a při otáčení nebo couvání.“.

8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

„§ 6a

(1) Při kontrole technického stavu vozidla nebo
jízdní soupravy podle § 6 odst. 13 a 14 je řidič povinen

a) zajet k zařízení pro provedení kontroly technic-
kého stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na
pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a

b) řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro
kontrolu technického stavu.

(2) O výsledku kontroly technického stavu vozi-
dla nebo jízdní soupravy vydá policie řidiči doklad.

(3) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vo-
zidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná zá-
vada2), je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen
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uhradit náklady na provedení kontroly technického
stavu.

(4) Způsob provádění kontroly technického stavu,
způsob stanovení nákladů na provedení kontroly tech-
nického stavu, náležitosti dokladu o výsledku technické
kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“.

9. V § 17 odst. 2 se slova „ani omezit“ zrušují.

10. V § 17 odst. 5 písm. d) se slova „a bezpro-
středně před ním“ nahrazují slovy „nebo na přejezdu
pro cyklisty a bezprostředně před nimi“.

11. V § 27 odst. 1 písm. c) se slova „a ve vzdále-
nosti kratší než 5 m před ním“ nahrazují slovy „nebo
na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m
před nimi“.

12. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a zní:

„§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva
sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám před-
pokládat, že se na pozemní komunikaci během
jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led
nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě
v provozu na pozemních komunikacích pouze za pod-
mínky použití zimních pneumatik18a), a to u motoro-
vých vozidel s maximální přípustnou hmotností nepře-
vyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vo-
zidel s maximální přípustnou hmotností převyšující
3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým pře-
nosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé
musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek
nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel
o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg
nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro ná-
hradní pneumatiku použitou v případě nouzového do-
jetí18a).

18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování tech-
nické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.“.

13. V § 41 odst. 1 se slova „f), g) a h),“ nahrazují
slovy „f) a g),“.

14. V § 45 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Je-li překážkou provozu na pozemní komu-
nikaci závada ve sjízdnosti, kdy technický stav komu-
nikace nedovoluje další bezpečnou jízdu, je policista
oprávněn do doby odstranění této závady zakázat vo-
zidlům další jízdu a ostatním vozidlům na tuto komu-
nikaci nebo její úsek zakázat vjezd.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

15. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 47a

Zákaz účasti na některých akcích
v provozu na pozemních komunikacích

Řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci
použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných
akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost
silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu
s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním
užívání pozemní komunikace podle jiného právního
předpisu1).“.

16. V § 48 odstavec 6 zní:

„(6) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro pře-
pravu zraněné a jinak na zdraví ohrožené osoby v ho-
mologovaném mobilním záchranném prostředku, urče-
ném pro odsun zraněných a jinak na zdraví ohrožených
z exponovaného terénu, přepravovaném v záchranném
vozidle Horské služby a nezbytnou přepravu záchra-
nářů. Ustanovení odstavce 5 neplatí pro přípojné vo-
zidlo Horské služby při přepravě zachraňované oso-
by.“.

17. V § 51 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Zákaz přepravy osob v ložném prostoru ná-
kladního automobilu neplatí pro přepravu zraněné a ji-
nak na zdraví ohrožené osoby v mobilním homologo-
vaném transportním prostředku Horské služby, urče-
ném pro odsun zraněných a jinak na zdraví ohrožených
z exponovaného terénu, přepravovaném v prostoru pro
náklad záchranného vozidla Horské služby a nezbytné
přepravě záchranářů.“.

18. V § 60 odst. 1 se slova „f), g) a h),“ nahrazují
slovy „f) a g),“.
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19. § 67 včetně nadpisu zní:

„§ 67

Speciální označení vozidel a osob

(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravu-
jící osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parko-
vací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“),
označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou
(dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla lékaře
konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím
právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto
označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu
v zahraničí.

(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností osobě, které byly přiznány mimořádné
výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo
praktickou hluchotou nebo III. stupně podle jiného
právního předpisu24).

(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění,
kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně
z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro
osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-
-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba,
která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se
zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná
osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo
strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné
výhody podle jiného právního předpisu24), které ji
opravňují k užívání vozidla označeného parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě
nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči mo-
torového vozidla označeného parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením a lékaři konající
návštěvní službu podle odstavce 1, dodržovat zákaz
stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zá-
kaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě
nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde
je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabul-
kami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBO-

VÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě
nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti
označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo ozna-
čené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním
postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno
zastavení a stání.

(9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby,
které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdra-
votním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhra-
zeného parkoviště v místě bydliště podle jiného práv-
ního předpisu25). Silniční správní úřad vykonává podle
jiného právního předpisu1) dohled nad řádným užívá-
ním vyhrazeného parkoviště.

(10) Ke svému označení jako účastníci provozu na
pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé
hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole.

(11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy,
vzory a provedení speciálních označení vozidel
a osob.“.

20. V § 70 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“,
„Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo
„Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“,
jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující
vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě
směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr
chůze přecházejících chodců, směr jízdy přejíždě-
jících cyklistů nebo směr chůze přecházejících
chodců a směr jízdy přejíždějících cyklistů,“.

21. V § 77 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Příslušný orgán policie nebo Ministerstvo
vnitra vydá stanovisko podle odstavců 1 až 4 do
30 dnů ode dne, kdy žádost o stanovisko obdržel. Po-
kud příslušný orgán policie nebo Ministerstvo vnitra
nesdělí stanovisko k žádosti v této lhůtě, má se za to,
že bylo vydáno kladné stanovisko.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

22. V § 77 se v odstavci 6 za větu první vkládá věta
„Policista může pokynem ve smyslu § 75 na místě sa-
mém povolit okamžitou výjimku z místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, je-li to
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nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích.“.

23. § 79a zní:

„§ 79a

Měření rychlosti vozidel

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na po-
zemních komunikacích je policie a obecní policie
oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto
činnost vykonává výhradně na místech určených poli-
cií, přitom postupuje v součinnosti s policií5).“.

24. V § 87a v nadpisu se slova „a vyšetření elek-
troencefalografem“ zrušují.

25. V § 87a odst. 1 se slova „a vyšetření neurolo-
gickému, včetně elektroencefalografického (dále jen
„EEG“)“ zrušují.

26. V § 87a odst. 2 se slova „a neurologickému
a EEG vyšetření“ zrušují.

27. V § 87a se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Dopravně psychologickému vyšetření je po-
vinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského
oprávnění podle § 123d.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4
až 8.

28. V § 87a odstavec 4 zní:

„(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí
psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.“.

29. V § 87a odstavec 5 zní:

„(5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění do-
pravně psychologického vyšetření na žádost fyzické
osobě, která

a) absolvovala akreditované magisterské studium
v oboru psychologie,

b) absolvovala postgraduální studium v oboru do-
pravní psychologie akreditovaného studijního pro-
gramu nebo programu celoživotního vzdělávání
prováděného vysokou školou,

c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psy-
chologie a

d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné pro-
vádění dopravně psychologického vyšetření.“.

30. V § 87a odst. 6 se slova „a neurologické vy-
šetření, včetně EEG“ zrušují.

31. V § 87a odst. 7 se slova „a vyšetření neurolo-
gické, včetně EEG“ zrušují.

32. V § 87a odst. 8 se slova „a vyšetření neurolo-
gického, včetně EEG“ zrušují.

33. V § 87a se dplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění do-
pravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí
právní předpis.“.

34. V § 90 odstavec 2 zní:

„(2) Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění
praktický výcvik a zkoušku v řízení motorového vo-
zidla4) s vozidlem vybaveným automatickou převodov-
kou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí
řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny
pouze na vozidla s tímto druhem převodovky; toto
omezení se však neprovede, jde-li o řidičské oprávnění
skupiny AM. Vozidlem vybaveným automatickou pře-
vodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál
spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž řízení opravňuje
řidičské oprávnění skupiny A nebo podskupiny A1,
ruční páka.“.

35. V § 110 odst. 3 poslední věta zní „Výměna
řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby jeho plat-
nosti a za podmínky, že žádost o jeho výměnu byla
podána příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností v době platnosti tohoto řidičského průkazu,
se provádí bezplatně.“.

36. V § 118a se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v roz-
poru s § 47a.“.

37. V § 118a se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. d),
policie uvolní vozidlo teprve v okamžiku, kdy odpadne
nebezpečí jeho dalšího užití v rozporu s § 47a, nejpoz-
ději však po uplynutí 48 hodin od zabránění v jízdě.“.

38. V § 119 odst. 2 se dosavadní označení posled-
ních dvou písmen „n“ a „o“ nahrazuje označením „p“
a „q“.

39. V § 123a se za slova „opakovaného páchání
přestupků“ vkládá čárka a slova „jednání, které má
znaky přestupku podle jiného právního předpisu30),“.

40. V § 123c odst. 2 se slova „jedním skutkem“

zrušují a za slova „do bodového hodnocení“ se vkládají
slova „a projednaných ve společném řízení“.
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41. V § 123c odst. 3 větě první se za slovo „pí-
semně“ vkládají slova „nebo elektronickou cestou“.

42. V § 123d odst. 3 se za slovo „předpisu4)“ vklá-
dají slova „a dále předložení posudku o zdravotní způ-
sobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření“.

43. V § 124 odst. 5 písm. i) se slova „osobám, kte-
rým byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo
třetího stupně podle zvláštního právního předpisu36)“
včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušují.

44. § 125 včetně nadpisu se zrušuje.

45. Za § 125b se vkládají nové § 125c, 125d a 125e,
které včetně skupinového nadpisu, nadpisů a poznámek
pod čarou č. 38b a 38c znějí:

„Správní delikty

§ 125c

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,
1. na němž v rozporu s jiným právním předpi-

sem38b) není umístěna tabulka státní poznávací
značky (dále jen „registrační značka“) nebo je
umístěna tabulka registrační značky, která ne-
byla vozidlu přidělena,

2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, ne-
čitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je
znemožněna nebo podstatně ztížena její čitel-
nost, nebo

3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích34a) tak závažným
způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní
účastníky provozu na pozemních komunika-
cích,

b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo
jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholic-
kého nápoje nebo po užití jiné návykové látky
nebo v takové době po požití alkoholického ná-
poje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je
ještě pod jejich vlivem,

c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vyluču-
jícím způsobilost, který si přivodila požitím alko-
holického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

d) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) od-
mítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem

nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vy-
šetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví,

e) řídí motorové vozidlo a

1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem
příslušného řidičského oprávnění podle § 81,

2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b
odst. 1,

3. není držitelem platného průkazu profesní způ-
sobilosti řidiče4),

4. není držitelem platného posudku o zdravotní
způsobilosti, nebo

5. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského
průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vy-
daného cizím státem nebo mezinárodního řidič-
ského průkazu vydaného cizím státem, právo
k řízení motorového vozidla na území České
republiky podle § 123c odst. 7,

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 komuni-
kacích osobou k tomu oprávněnou,

6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní
chodci na přechodu pro chodce nerušené a bez-
pečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo
před přechodem pro chodce v případech, kdy
je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce pře-
cházejícího pozemní komunikaci, na kterou od-
bočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g)
ohrozí chodce při odbočování na místo ležící
mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na po-
zemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obec-
nou, místní nebo přechodnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích zakázáno,
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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 moto-
rová 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 vy-
hrazeném pro vozidlo označené parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením
nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně po-
užije parkovací průkaz pro osoby se zdravot-
ním postižením při stání nebo při jízdě,

g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých
vozidel,

h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublí-
ženo 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 do-
pravní nehodu policistovi,

3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže to-
tožnost ostatním účastníkům nehody včetně
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na do-
pravní nehodě, nebo

4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně
opustí místo dopravní nehody nebo se nepro-
dleně nevrátí na místo dopravní nehody po po-
skytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlá-
šení dopravní nehody,

j) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar,

k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písme-
ny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stano-
venou v hlavě II tohoto zákona.

(2) Fyzická osoba se dopustí jako provozova-
tel 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 totož-
nosti.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel
autoškoly tím, že v provozu na pozemních komunika-
cích

a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoho-
lický nápoj nebo užije návykovou látku během
provádění výcviku ve výcvikovém vozidle,

b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) provádí výcvik ve
výcvikovém vozidle bezprostředně po požití alko-
holického nápoje nebo užití návykové látky, kdy
by mohl být ještě pod jejich vlivem,

c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) provádí výcvik ve
výcvikovém vozidle, jestliže je jeho schopnost
k vykonání učitele autoškoly snížena v důsledku
jeho zdravotního stavu,

d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne
podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku ne-
byl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou lát-
kou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebez-
pečím pro jeho zdraví.

(4) 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 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), e) bodů 2 až 4, písm. f) bo-
dů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,

e) 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),

f) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. k).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e)
bodů 1 a 5, a písm. h) se uloží zákaz činnosti od jed-
noho roku do dvou let. Za přestupek podle odstavce 1
písm. a), písm. b), písm. e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů
2, 7 a 10 a podle odstavce 3 se uloží zákaz činnosti od
šesti měsíců do jednoho roku. Tomu, kdo spáchal pře-
stupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9,
písm. g) a i) v období dvanácti po sobě jdoucích kalen-
dářních měsíců dvakrát a vícekrát, se uloží zákaz čin-
nosti od jednoho měsíce do šesti měsíců.

(6) V blokovém řízení 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 a písm. g).

(7) Přestupek, za který se podle tohoto zákona
ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém ří-
zení.

Sbírka zákonů č. 133 / 2011Částka 51 Strana 1291



(8) Od uložení sankce podle odstavců 4 až 7, s vý-
jimkou odstavce 6 písm. a), nelze v rozhodnutí o pře-
stupku upustit.

§ 125d

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel
vozidla

a) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. a) přikáže nebo do-
volí, aby bylo v provozu na pozemních komuni-
kacích použito vozidla, které nesplňuje podmínky
stanovené jiným právním předpisem2),

b) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. b) svěří řízení vo-
zidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3
odst. 2 a § 5 odst. 2 písm. b) a c),

c) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. c) svěří řízení mo-
torového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky
podle § 3 odst. 3,

d) v rozporu s § 10 odst. 2 nezajistí, aby barevné
provedení a označení vozidla bylo provedeno
tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barev-
ným provedením a označením vozidel Vojenské
policie12), policie13), celní správy14), obecní poli-
cie14a) a Vězeňské služby,

e) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže řízení
vozidla nebo svěří vozidlo osobě, o níž nezná
údaje potřebné k určení její totožnosti,

f) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až
f) se uloží pokuta do 100 000 Kč.

§ 125e

Společná ustanovení o správních deliktech

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil
řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nej-
později však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad
obce s rozšířenou působností podle působnosti stano-
vené v § 124 odst. 5 písm. j).

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby38c) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby; obdobně to platí pro
odpovědnost fyzické osoby za správní delikt podle
§ 125d.

(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem
z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena
činnost orgánu, který pokutu uložil.

(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy roz-
hodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

38b) Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38c) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj-

ších předpisů.“.

46. § 134 včetně nadpisu zní:

„§ 134

Výměna dosavadních řidičských průkazů

(1) Řidičské průkazy vydané

a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010,

b) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012,

c) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

(2) Řidičské průkazy podle odstavce 1 pozbývají
platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro je-
jich výměnu. Platnost řidičského průkazu omezená po-
dle předchozí věty se prodlužuje o lhůtu vydání řidič-
ského průkazu podle § 110 odst. 2, prokáže-li držitel
řidičského průkazu, že podal příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností žádost o vydání
řidičského průkazu před uplynutím lhůty stanovené
podle odstavce 1.“.

47. V § 137 odst. 2 se za slova „§ 6 odst. 6,“ vklá-
dají slova „§ 6a odst. 4“, slova „§ 45 odst. 5“ se na-
hrazují slovy „§ 45 odst. 6“, slova „§ 67 odst. 10“ se
nahrazují slovy „§ 67 odst. 11“ a za slova „§ 79 odst. 8“
se vkládají slova „§ 87a odst. 9“.

48. Příloha k zákonu zní:
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„Příloha

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu
na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě
pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po
užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem
nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví
jiné osoby

7

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody
nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde
to není dovoleno

7

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který
není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života

7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem,
že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo
o 50 km.h-1 a více mimo obec

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“
daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5

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

5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo
nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů42)

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4
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porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo
o 30 km.h-1 a více mimo obec

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného
právního předpisu

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) 3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně
než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem
při řízení vozidla

2

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při zaznamenávání bodů do bodového hodno-
cení za jednání spáchaná porušením vybraných povin-
ností stanovených předpisy o provozu na pozemních
komunikacích řidičem motorového vozidla před účin-
ností tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 361/
/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Označení O 1 mohou osoby, které je obdržely
od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností podle dosavadních právních předpisů, využí-
vat na území České republiky do ukončení jeho plat-
nosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Osobám
podle věty prvé vydá obecní úřad obce s rozšířenou
působností na jejich žádost parkovací průkaz, podá-li
tato osoba žádost před ukončením platnosti označení
O 1, které obdržela podle dosavadních právních před-
pisů, nejpozději však do 31. prosince 2012. Žadatel
o vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravot-
ním postižením, který byl držitelem označení O 1 vy-
daného podle dosavadních předpisů, je povinen toto
označení při vydání parkovacího průkazu pro osoby
se zdravotním postižením odevzdat obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností.

3. Osoby oprávněné provádět dopravně psycho-
logické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., ve

znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
mohou toto vyšetření provádět po dobu 12 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povinnost užít při jízdě v provozu na pozem-
ních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneu-
matikami podle § 40a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodu 12 tohoto
zákona, se na vozidla ozbrojených sil vztáhne od 1. lis-
topadu 2016 a na vozidla jednotek požární ochra-
ny o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg od
1. listopadu 2021.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. III

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona
č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/
/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995
Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb.,
zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona
č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zá-
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kona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona
č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona
č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/
/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/
/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.,
zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006
Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb.,
zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/
/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb.,
zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/
/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 199/2010
Sb., se mění takto:

1. § 22 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 2a, 3d, 3e, 3f a 3g zrušuje.

2. V § 57 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) 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.“.

3. V § 68 odst. 1 se slova „§ 22 odst. 1 písm. h)“
nahrazují slovy „§ 125c odst. 1 písm. h) zákona o silnič-
ním provozu“.

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

5. V § 86 písm. a) se slova „§ 30 odst. 1 písm. a)
až o)“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 1“.

6. V § 86 písm. d) se slova „proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“ na-
hrazují slovy „podle zákona o silničním provozu“.

7. V § 86 písm. d) v bodě 3 se slova „k) až o)“
nahrazují slovy „l) až p)“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. IV

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/
/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 301/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 48 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4
a 5, které znějí:

„(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání,
vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení
předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud
hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje
povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,
zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu
35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se
neuplatní.

(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro ři-
diče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způ-
sobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní
způsobilost vydaného jiným členským státem Evrop-
ské unie podle předpisu Evropské unie6b), avšak řidič-
ské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E,
C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009,
a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupi-
ny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6
a 7.

2. V § 52a odstavec 2 zní:

„(2) Pro přijetí osoby k výuce a výcviku v rámci
pravidelného školení platí podmínka uvedená v od-
stavci 1 písm. a). Žadatel o přijetí k výuce v rámci pra-
videlného školení dále musí být držitelem řidičského
oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a s výjim-
kou případů uvedených v § 48 odst. 4 a 5 i průkazu
profesní způsobilosti řidiče.“.

3. V § 52c odst. 2 písm. b) se za slova „v plném
rozsahu“ vkládají slova „a způsobem předepsaným
v § 48“.

4. V § 62 se slova „§ 48 odst. 5“ nahrazují slovy
„§ 48 odst. 7“.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/
/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/
/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/
/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/
/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/
/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zá-

kona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011
Sb. a zákona č. 105/2011 Sb., se mění takto:

V části II se za položku 26 vkládá nová položka
26A, která zní:

„Udělení akreditace k provádění
dopravně psychologického vyšetření Kč 1 000“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem tře-
tího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vy-
hlášení, s výjimkou čl. I bodu 12, který nabývá účin-
nosti dnem 1. listopadu 2011, a s výjimkou čl. I bodů
34, 35 a 46, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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134

ZÁKON

ze dne 3. května 2011,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dráhách

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/
/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/
/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,
zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 377/2009 Sb. a zákona č. 194/2010 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evrop-
ské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný před-
pis Evropské unie1a) a upravuje“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a zní:

„1) Směrnice Rady 91/440/EHS z 29. července 1991 o rozvoji
železnic Společenství.
Směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání
licencí železničním podnikům.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne
20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze
dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/
/440/EHS o rozvoji železničních podniků Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze
dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/18/
/ES o vydávání licencí železničním podnikům.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze
dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infra-
struktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání
osvědčení o bezpečnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze

dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství
a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí že-
lezničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování
kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční
infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směr-
nice o bezpečnosti železnic).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/51/EHS ze
dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/440/
/EHS o rozvoji železnic Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze
dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/
/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/
/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpo-
platnění železniční infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze
dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím ob-
sluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Spo-
lečenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze
dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému
ve Společenství.
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou
se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému
ve Společenství.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007
ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících
v železniční přepravě.
Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009
o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, do-
plňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení
a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES.“.

2. V § 2 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:

„(8) Osobou usazenou na území České republiky
je osoba oprávněná podnikat na území České republiky
podle obchodního zákoníku, která je zapsána v obchod-
ním rejstříku nebo jejíž podnik nebo organizační složka
podniku umístěná na území České republiky je zapsána
v obchodním rejstříku.“.

3. V § 3a odstavec 1 zní:

„(1) Dráha celostátní je součástí evropského že-
lezničního systému. Prvky evropského železničního
systému stanoví prováděcí právní předpis.“.
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4. V § 3a se odstavec 3 zrušuje.

5. V § 24 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Přeshraniční osobní drážní doprava je do-
prava, při jejímž provozování je překročena státní hra-
nice České republiky a jejímž převažujícím účelem je
přeprava osob mezi dvěma nebo více členskými státy
Evropské unie.

(5) Provozovat osobní drážní dopravu na dráze
může právnická nebo fyzická osoba, která

a) je usazená na území České republiky, nejedná-li se
o osobu usazenou v členském státě Evropské unie
provozující přeshraniční osobní drážní dopravu,

b) je držitelem platné licence s výjimkou provozování
drážní dopravy na dráze lanové a

c) má uzavřenou smlouvu s provozovatelem dráhy
o provozování drážní dopravy, není-li provozova-
tel dráhy a dopravce jedna osoba.“.

6. V § 24 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6
a 7, které znějí:

„(6) Provozovat nákladní drážní dopravu na dráze
může právnická nebo fyzická osoba, která

a) je držitelem platné licence s výjimkou provozování
drážní dopravy na dráze lanové a

b) má uzavřenou smlouvu s provozovatelem dráhy
o provozování drážní dopravy, není-li provozova-
tel dráhy a dopravce jedna osoba.

(7) Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní
nebo regionální může fyzická nebo právnická osoba,
která

a) splňuje podmínky podle odstavce 5, jedná-li se
o osobní drážní dopravu, nebo podmínky podle
odstavce 6, jedná-li se o nákladní drážní dopravu,

b) je držitelem platného osvědčení dopravce,

c) má přidělenou kapacitu dopravní cesty a

d) má sjednanou cenu za užití dráhy podle cenových
předpisů a stanoven způsob její úhrady.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

7. V nadpisu § 34a, v § 34a odst. 1 a 3, v § 34h
odst. 5, v § 43b odst. 2 písm. a), v § 49c odst. 1
písm. a), v § 52 odst. 6 úvodní části, v § 52 odst. 6
písm. m), v § 53b odst. 5 a v § 55 odst. 3 se slova
„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

8. V § 34c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) vymezení systému finančních pobídek pro přídělce
i dopravce k zajištění minimalizace závad na do-
pravní cestě a zvyšování její propustnosti pro účely
sjednávání smlouvy o provozování drážní do-
pravy; systém může zahrnovat pokuty i odměny.“.

9. V § 34d odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o přidělení kapacity dopravní cesty
může podat osoba, která je držitelem platné licence.“.

10. V § 34d se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Osoba, která není usazená na území České
republiky a hodlá podat žádost o přidělení kapacity
dopravní cesty pro účely provozování přeshraniční
osobní drážní dopravy, písemně oznámí tuto skuteč-
nost nejpozději 2 měsíce před podáním žádosti podle
odstavců 1 a 2 přídělci, provozovateli dráhy, pokud
není přídělcem, a drážnímu správnímu úřadu. Ozná-
mení musí obsahovat vymezení kapacity dopravní ces-
ty, o niž se bude žádat, a vymezení trasy vlaku včetně
zastávek mimo území České republiky. Drážní správní
úřad postoupí oznámení bez zbytečného odkladu Mi-
nisterstvu dopravy, krajům a dopravcům, kteří na dané
dopravní cestě provozují osobní drážní dopravu na zá-
kladě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestu-
jících.“.

11. V § 34e se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Přídělce a žadatel podle § 34d odst. 1 mohou

uzavřít rámcovou dohodu vymezující vlastnosti a roz-
sah kapacity dopravní cesty požadované na časové ob-
dobí přesahující jedno období platnosti jízdního řádu.
Uzavřít rámcovou dohodu lze na dobu nejvýše 5 let;
prodloužit platnost rámcové dohody na dobu delší než
5 let je možné, pokud žadatel podle § 34d odst. 1 má po
tuto dobu povinnost zabezpečovat přepravu na základě
uzavřené smlouvy nebo vynaložil investice velkého
rozsahu do drážních vozidel na zajištění přepravy.

(8) Rámcová dohoda nesmí vyloučit užívání do-
pravní cesty jinými dopravci. Rámcová dohoda nesmí
obsahovat ujednání, které by vyloučilo změnu do-
hody.“.

12. Za § 34i se vkládá nový § 34j, který zní:

„§ 34j

(1) Na žádost Ministerstva dopravy, kraje nebo
dopravce, který na dané dopravní cestě provozuje
osobní drážní dopravu na základě smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících, nebo osoby, která po-
dala oznámení podle § 34d odst. 3, rozhodne drážní
správní úřad, zda trasa vlaku, která je nebo má být při-
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dělena, je přeshraniční drážní osobní dopravou podle
§ 24 odst. 4. Ministerstvo dopravy a kraje, přes jejichž
území vede trasa vlaku přeshraniční drážní osobní do-
pravy, jsou v řízení dotčenými orgány podle správního
řádu, pokud nepodaly žádost podle věty první. Roz-
hodnutí drážní správní úřad oznámí též dotčeným
orgánům a přídělci.

(2) Při posuzování převažujícího účelu dopravy
zohlední drážní správní úřad zejména

a) délku trasy vlaku na území České republiky ve
srovnání s celkovou délkou trasy vlaku,

b) počet stanic a zastávek na trase vlaku na území
České republiky ve srovnání s celkovým počtem
stanic a zastávek na trase vlaku a

c) předpokládaný počet cestujících, kteří by mohli
vlak využít na trase na území České republiky,
ve srovnání s předpokládaným počtem cestujících,
kteří by mohli vlak využít na celé jeho trase, s ohle-
dem na přepravní význam stanic, velikost sídel,
v nichž jsou umístěny, a na jejich spádovou ob-
last.“.

13. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , vydávání a odnímání osvědčení stroj-
vedoucího a změn údajů v něm uvedených a doby plat-
nosti osvědčení strojvedoucího“.

14. V § 35 odst. 1 písm. e) se za slova „drážní
vozidla“ vkládají slova „na dráze tramvajové, trolejbu-
sové, speciální, lanové a vlečce“ a za slovo „řízení“ se
vkládají slova „drážního vozidla“.

15. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) zajistit, aby drážní vozidla na dráze celostátní a re-
gionální řídily osoby, které mají platnou licenci
strojvedoucího a platné osvědčení strojvedou-
cího.“.

16. V § 43 odst. 1 se za slova „průkaz způsobilosti
vozidla“ vkládají slova „ ; to neplatí u vozidel uvede-
ných v § 43b odst. 1“.

17. V § 43 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Byla-li žádost podána současně ve více členských stá-
tech Evropské unie, spolupracuje drážní správní úřad
s příslušnými orgány těchto členských států.“.

18. V § 43 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Drážní správní úřad vydá průkaz způsobi-
losti pro drážní vozidlo, které splňuje technické speci-
fikace propojenosti platné v době uvedení vozidla do

provozu na základě certifikátu shody, kterým autori-
zovaná osoba stvrzuje naplnění všech požadavků na
strukturální subsystémy vozidla.

(6) Pokud bylo pro drážní vozidlo vydáno ES
prohlášení o ověření subsystému, vydá drážní správní
úřad průkaz způsobilosti na základě ověření, zda dráž-
ní vozidlo naplňuje podmínky

a) technické propojenosti mezi subsystémy vozidla,

b) technické propojenosti vozidla a dráhy,

c) bezpečného začlenění subsystémů vozidla do že-
lezničního systému a

d) technických požadavků nezahrnutých v technic-
kých specifikacích propojenosti, které se týkají
technické propojenosti vozidla a konkrétní
dráhy.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-
ce 7 a 8.

19. V § 43 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Pravomocné rozhodnutí ve věci schválení
typu a změny na drážním vozidle oznamuje drážní
správní úřad Evropské železniční agentuře.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

20. V § 43 odst. 9 se věta poslední zrušuje.

21. V § 43b odstavec 1 zní:

„(1) Drážní vozidlo, jehož technická způsobilost
byla schválena v členském státě Evropské unie a které
splňuje všechny podmínky technických specifikací pro-
pojenosti, lze provozovat v České republice bez prů-
kazu způsobilosti na dráhách, zařazených do evrop-
ského železničního systému, které jsou propojitelné
podle technických specifikací propojenosti a za podmí-
nek v nich uvedených.“.

22. V § 43b se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Drážní vozidlo, jehož technická způsobilost
byla schválena v jiném členském státě Evropské unie
a které nesplňuje podmínky podle § 43 odst. 6 nebo
odstavce 1, lze provozovat na dráze celostátní nebo re-
gionální na základě rozhodnutí o schválení typu dráž-
ního vozidla nebo na základě vydání průkazu způsobi-
losti drážního vozidla, které vydá drážní správní úřad
po posouzení a ověření technické dokumentace k dráž-
nímu vozidlu nebo typu vozidla.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.
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23. V § 43b odst. 3 se slova „podle odstavce 1“
nahrazují slovy „podle odstavce 2“.

24. V § 43b odst. 3 písmeno b) zní:

„b) technické údaje o vozidle, záznam o provozu
a údržbě, jedná-li se o vozidlo, kterému nebylo
vydáno ES prohlášení o ověření subsystému,“.

25. V § 43b odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) kopii technické dokumentace, přikládané k ES
prohlášení o ověření subsystému vozidla, jedná-li
se o vozidlo, kterému bylo vydáno ES prohlášení
o ověření subsystému,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d)
a e).

26. V § 43b odst. 4 se slova „podle odstavce 2
písm. c)“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. d)“.

27. V § 43b se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) U drážního vozidla podle odstavce 2, které
splňuje všechny podmínky technických specifikací pro-
pojenosti, posuzuje drážní správní úřad pouze

a) naplnění podmínek technické propojenosti vozidla
a dráhy,

b) naplnění technicko provozních požadavků na
konstrukční provedení drážního vozidla neza-
hrnutých v technických specifikacích propoje-
nosti, které se týkají technické propojenosti vozi-
dla a konkrétní dráhy,

c) zda některá část železničního systému neumožňuje
provozování tohoto vozidla.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

28. V § 43b odst. 6 se slova „podle odstavce 2
písm. c)“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. d)“.

29. V § 43b se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Přehled technických provozních požadavků
na konstrukční provedení drážního vozidla, nezahrnu-
tých v technických specifikacích propojenosti, posuzo-
vaných drážním správním úřadem podle odstavce 5,
stanoví prováděcí právní předpis.“.

30. V části páté hlavě druhé se nad § 45 vkládají
tato slova:

„Díl 1

Řízení drážního vozidla na dráze tramvajové,
trolejbusové, speciální, lanové a vlečce“.

31. V § 45 odst. 1 se slova „(dále jen „řízení“)“

nahrazují slovy „na dráze tramvajové, trolejbusové,
speciální, lanové a vlečce“.

32. V § 45 odst. 1, 2, 4, 5 a 8, v § 46 a v § 52 odst. 1
písm. d) se za slovo „řízení“ vkládají slova „drážního
vozidla“.

33. V § 45 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

34. V § 46 písm. a) se za slovo „řízením“ vkládají
slova „drážního vozidla“.

35. V části páté hlavě druhé se za díl 1 vkládá nový
díl 2, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5c)
zní:

„Díl 2

Řízení drážního vozidla na dráze
celostátní a regionální

§ 46b

(1) Řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regio-
nální mohou jen osoby s platnou licencí strojvedoucího
a platným osvědčením strojvedoucího.

(2) Licence strojvedoucího udělená úřadem jiného
členského státu Evropské unie platí na území České
republiky, není-li držitel licence mladší než 20 let.

(3) Osvědčení strojvedoucího platí na dráze nebo
její části pro druhy drážních vozidel a způsob jejich
užití, které jsou v něm uvedeny.

(4) Osoba bez platného osvědčení strojvedoucího
může řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regio-
nální pouze pod dohledem osoby, která je držitelem
platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu
nebo její část, pokud

a) narušení plynulosti drážní dopravy nebo údržba
dráhy vyžaduje odklonění drážní dopravy, které
stanoví provozovatel dráhy,

b) jde o jednorázovou jízdu historického vlaku,

c) jde o výjimečnou jednorázovou jízdu nákladního
vlaku,

d) jde o dodávku nebo zkušební nebo předváděcí
jízdu nového typu vlaku nebo hnacího vozidla,
nebo

e) jde o jízdní výcvik nebo zkoušku z řízení drážního
vozidla.

(5) Jízdu drážního vozidla řízeného osobou bez
platného osvědčení strojvedoucího musí dopravce
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předem oznámit provozovateli dráhy. V případech uve-
dených v odstavci 4 písm. b) až e) musí být toto ozná-
mení učiněno nejméně 24 hodin před jízdou. S výjimeč-
nou jednorázovou jízdou nákladního vlaku musí pro-
vozovatel dráhy vyslovit souhlas.

(6) Osoba bez platné licence strojvedoucího může
řídit drážní vozidlo na dráze celostátní nebo regionální
pouze pod dohledem osoby, která je držitelem plat-
ného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo
její část, druh vozidla a způsob jeho užití, a to výhradně
v případě jízdního výcviku nebo zkoušky řízení dráž-
ního vozidla.

Oddíl 1

Licence strojvedoucího

§ 46c

Vydávání licence

(1) Licenci strojvedoucího vydá drážní správní
úřad na žádost fyzické osobě, která

a) dosáhla 20 let věku a stanoveného vzdělání,

b) je spolehlivá k řízení drážního vozidla podle § 46,

c) je tělesně i duševně zdravotně způsobilá k řízení
drážního vozidla,

d) prokázala všeobecnou odbornou způsobilost pro
řízení drážního vozidla a pro výkon činnosti stroj-
vedoucího a

e) uhradila drážnímu správnímu úřadu správní po-
platek.

(2) Doba platnosti licence strojvedoucího je 10 let.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví minimální
stupeň dosaženého vzdělání.

§ 46d

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost prokazuje žadatel lékař-
ským posudkem vydaným lékařem závodní preventivní
péče a posudkem o dopravně psychologickém vyšetření
vydaným psychologem.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky
zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob prove-
dení lékařské prohlídky a dopravně psychologického
vyšetření pro vydání posudku, nemoci, vady nebo
stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způso-
bilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti a ob-

sah lékařského posudku a dopravně psychologického
vyšetření a dobu jeho platnosti.

§ 46e

Všeobecná odborná způsobilost

(1) Všeobecnou odbornou způsobilost prokazuje
žadatel úspěšným složením zkoušky před komisí jme-
novanou drážním správním úřadem. Předsedou komise
musí být zaměstnanec drážního správního úřadu.

(2) O výsledku zkoušky vyhotoví komise proto-
kol, který její předseda předá bez zbytečného odkladu
drážnímu správnímu úřadu a oznámí výsledky
zkoušky žadateli.

(3) Skládat zkoušku prokazující všeobecnou od-
bornou způsobilost může žadatel, který absolvoval
školení pro získání příslušných znalostí, dovedností
a postupů.

(4) Prokázání všeobecné odborné způsobilosti
zkouškou se nepožaduje, pokud žadatel vykonával
před podáním žádosti o vydání licence strojvedoucího
činnost strojvedoucího nepřetržitě alespoň 3 roky.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a ob-
sah základních obecných znalostí, dovedností a po-
stupů, nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon
činnosti strojvedoucího, rozsah, obsah a způsob pro-
vádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky,
formální a obsahové náležitosti protokolu o výsledku
zkoušky, počet členů komise, požadavky na členy ko-
mise a rozsah a obsah školení.

§ 46f

Pravidelná lékařská prohlídka

(1) Držitel licence strojvedoucího je povinen se
podrobit pravidelné lékařské prohlídce ověřující, zda
trvá jeho zdravotní způsobilost.

(2) Lékařský posudek postoupí lékař, který pro-
hlídku provedl, držiteli licence a drážnímu správnímu
úřadu.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, obsah
a způsob provedení lékařské prohlídky pro vydání po-
sudku, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo
podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení
zdravotní způsobilosti, obsah lékařského posudku
a dobu jeho platnosti a četnost pravidelných lékařských
prohlídek.
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§ 46g

Duplikát a výměna licence

(1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení li-
cence strojvedoucího je její držitel povinen bez zbyteč-
ného odkladu ohlásit drážnímu správnímu úřadu. Bez
zbytečného odkladu po ohlášení vydá drážní správní
úřad strojvedoucímu potvrzení o ztrátě, odcizení, po-
škození nebo zničení licence strojvedoucího. Potvrzení
nahrazuje ztracenou, odcizenou, poškozenou nebo zni-
čenou licenci strojvedoucího a jeho platnost je 30 dnů
od jeho vydání.

(2) Za ztracenou, odcizenou, poškozenou nebo
zničenou licenci strojvedoucího vyhotoví strojvedou-
címu na základě písemné žádosti drážní správní úřad
do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát licence.

(3) Dojde-li ke změně údajů v licenci strojvedou-
cího, vydá drážní správní úřad strojvedoucímu na pí-
semnou žádost novou licenci strojvedoucího. Žadatel
musí doložit změnu údajů a zaplacení správního po-
platku. Datum ukončení platnosti nové licence se musí
shodovat s datem ukončení platnosti licence, která je
nahrazována.

(4) Držitel licence strojvedoucího je povinen při
převzetí nové licence strojvedoucího nebo jejího dupli-
kátu odevzdat drážnímu správnímu úřadu dosavadní
licenci nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození
nebo zničení licence strojvedoucího, pokud mu bylo
vydáno.

§ 46h

Odnětí licence strojvedoucího

(1) Drážní správní úřad odejme licenci strojve-
doucího osobě, která

a) přestala splňovat podmínku spolehlivosti k řízení
drážního vozidla podle § 46,

b) přestala splňovat podmínku zdravotní způsobi-
losti, nebo

c) o odnětí požádala.

(2) Pokud se drážní správní úřad dozví o skuteč-
nostech vzbuzujících důvodné pochybnosti o zdravotní
způsobilosti, nařídí držiteli licence strojvedoucího pod-
robit se přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stano-
veném termínu, a je-li ohrožena bezpečnost drážní do-
pravy, pozastaví platnost licence do doby provedení
přezkoumání.

(3) Pro přezkoumání zdravotní způsobilosti platí
§ 46d obdobně.

(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2
nemá odkladný účinek.

Oddíl 2

Osvědčení strojvedoucího

§ 46i

Vydávání osvědčení

(1) Osvědčení strojvedoucího vydá dopravce na
žádost fyzické osobě, která

a) je v základním pracovněprávním vztahu s doprav-
cem,

b) je držitelem platné licence strojvedoucího a

c) prokázala zvláštní odbornou způsobilost pro

1. řízení konkrétního druhu drážního vozidla,

2. řízení na vymezených drahách nebo jejich čás-
tech a

3. užívání českého jazyka v rozsahu nezbytném
pro řízení drážního vozidla na území České
republiky.

(2) Dobu platnosti osvědčení strojvedoucího sta-
noví dopravce v souladu s vnitřním předpisem vyda-
ným podle § 35 odst. 1 písm. b).

(3) Dopravce v osvědčení strojvedoucího vymezí
dráhu nebo její část, druhy drážních vozidel a způsob
jejich užití, pro které je osvědčení platné.

§ 46j

Zvláštní odborná způsobilost

(1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazuje ža-
datel úspěšným složením teoretické a praktické
zkoušky před komisí jmenovanou dopravcem v souladu
s vnitřním předpisem vydaným podle § 35 odst. 1
písm. b). Alespoň 1 člen komise nesmí být v základním
pracovněprávním vztahu k dopravci.

(2) Dopravce je povinen oznámit drážnímu správ-
nímu úřadu složení zkušební komise a místo, datum
a čas konání zkoušky alespoň 5 pracovních dní před
jejím konáním.

(3) Znalost českého jazyka se neověřuje, pokud je
mateřským jazykem žadatele český jazyk.

(4) Skládat zkoušku prokazující zvláštní odbor-
nou způsobilost může pouze žadatel, který absolvoval
školení pro získání příslušných znalostí, dovedností
a postupů.
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(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a ob-
sah podrobných znalostí, dovedností a postupů podle
odstavce 1, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky,
způsob hodnocení výsledků zkoušky a rozsah a obsah
školení.

§ 46k

Pravidelné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti

(1) Držitel osvědčení strojvedoucího je povinen se
ve lhůtách stanovených vnitřním předpisem vydaným
podle § 35 odst. 1 písm. b) podrobit pravidelnému pře-
zkoušení zvláštní odborné způsobilosti. Lhůty pro pra-
videlné přezkoušení nesmí překročit 3 roky.

(2) Pravidelnému přezkoušení zvláštní odborné
způsobilosti je držitel osvědčení strojvedoucího povi-
nen se podrobit, pokud déle než 1 rok nevykonával
činnost strojvedoucího na vymezené dráze nebo její
části.

(3) Pro pravidelné přezkoušení zvláštní odborné
způsobilosti platí § 46j obdobně.

§ 46l

Odnětí osvědčení strojvedoucího

(1) Dopravce odejme osvědčení strojvedoucího
osobě, která

a) přestala být držitelem platné licence strojvedou-
cího,

b) přestala splňovat podmínku zvláštní odborné způ-
sobilosti, nebo

c) o odnětí požádala.

(2) Pokud se dopravce dozví o skutečnostech
vzbuzujících důvodné pochybnosti o zvláštní odborné
způsobilosti, nařídí držiteli osvědčení strojvedoucího
podrobit se přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti
ve stanoveném termínu, a je-li ohrožena bezpečnost
drážní dopravy, pozastaví platnost osvědčení do doby
provedení přezkoušení.

(3) Pro přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti
platí § 46j obdobně.

(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2
nemá odkladný účinek.

§ 46m

Pozbytí platnosti osvědčení strojvedoucího

(1) Osvědčení strojvedoucího pozbývá platnosti,
pokud skončil základní pracovněprávní vztah mezi

jeho držitelem a dopravcem, který osvědčení vydal.
Držitel osvědčení neprodleně oznámí ukončení základ-
ního pracovněprávního vztahu drážnímu správnímu
úřadu a předá osvědčení strojvedoucího dopravci, který
je vydal.

(2) Při ukončení základního pracovněprávního
vztahu předá dopravce držiteli osvědčení opis osvěd-
čení a veškeré dokumenty dokládající absolvované ško-
lení a složené zkoušky.

§ 46n

Uznání zvláštní odborné způsobilosti

(1) Dopravce při vydávání osvědčení strojvedou-
cího uzná na žádost zvláštní odbornou způsobilost
v rozsahu teoretické a praktické zkoušky nebo pravi-
delného přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti,
které žadatel absolvoval u předchozího zaměstnavatele,
pokud

a) se absolvovaná zkouška nebo pravidelné přezkou-
šení vztahuje k předmětu osvědčení strojvedou-
cího podle § 46i odst. 3,

b) ke dni podání žádosti neuplynula lhůta pro pravi-
delné přezkoušení podle § 46k odst. 1 a

c) před podáním žádosti žadatel vykonával činnost
strojvedoucího na vymezené dráze nebo její části
bez přerušení nebo přerušení nepřesáhlo 1 rok.

(2) Není-li sjednána se zaměstnancem kvalifikační
dohoda, je dopravce povinen po vydání osvědčení
strojvedoucího uhradit předchozímu zaměstnavateli,
u kterého držitel osvědčení absolvoval teoretickou
a praktickou zkoušku nebo pravidelné přezkoušení
zvláštní odborné způsobilosti, poměrnou část nákladů
vynaložených zaměstnavatelem na školení podle § 46j
odst. 4, pokud

a) uznal zvláštní odbornou způsobilost podle od-
stavce 1 a

b) základní pracovněprávní vztah u předchozího za-
městnavatele byl rozvázán výpovědí zaměstnance
nebo dohodou.

(3) Náklady podle odstavce 2 zahrnují skutečně
vynaložené náklady na školení nezbytné pro absolvo-
vání teoretické a praktické zkoušky nebo posledního
pravidelného přezkoušení v rozsahu, v jakém byla
zkouška nebo přezkoušení uznána. Poměrná část ná-
kladů se určí tak, že se rozdíl mezi lhůtou pro pravi-
delné přezkoušení, vyjádřenou v kalendářních dnech,
a počtem kalendářních dní, po které v této lhůtě trval
pracovní poměr k předchozímu zaměstnavateli, vydělí
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lhůtou pro pravidelné přezkoušení, vyjádřenou v kalen-
dářních dnech; výsledná hodnota se vynásobí celko-
vými náklady podle věty první.

(4) Dopravce je povinen do 1 měsíce od vydání
osvědčení strojvedoucího písemně vyzvat předchozího
zaměstnavatele držitele osvědčení, aby doložil poměr-
nou část nákladů podle odstavců 2 a 3, pokud uznal
zvláštní odbornou způsobilost podle odstavce 1.
Úhradu poměrné části nákladů předchozímu zaměstna-
vateli provede dopravce do tří měsíců od doručení
všech podkladů, nedohodnou-li se jinak.

§ 46o

Školení

(1) Školení podle § 46e odst. 3 a § 46j odst. 4
může poskytovat pouze fyzická nebo právnická osoba,
které byla udělena akreditace k provozování této čin-
nosti drážním správním úřadem.

(2) Akreditaci udělí drážní správní úřad právnické
nebo fyzické osobě, která doloží, že

a) je držitelem živnostenského oprávnění,

b) má vytvořen plán pro zajištění teoretické i prak-
tické části školení, ve kterém vymezí organizaci,
rozsah a způsob provádění školení, včetně systému
kontroly,

c) teoretické a praktické části školení budou zajišťo-
vat osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí
a praxí a jízdní výcvik budou zajišťovat osoby,
které jsou držiteli platné licence strojvedoucího
a osvědčení strojvedoucího,

d) má právo k užívání nebytových prostor a vybavení
nezbytného pro poskytování školení,

e) má zajištěno poskytování praktické části školení
na drážních vozidlech a

f) uhradila drážnímu správnímu úřadu správní po-
platek.

(3) Osoba, které byla udělena akreditace k posky-
tování školení, je povinna

a) zajišťovat školení podle vytvořeného plánu,

b) zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a

c) mít po celou dobu provozování své činnosti právo
k užívání nebytových prostor a vybavení nezbyt-
ného pro poskytování školení a mít tyto prostory
a vybavení po celou dobu k dispozici a

d) zajišťovat poskytování praktické části školení na
drážních vozidlech.

(4) Drážní správní úřad odejme akreditaci k po-
skytování školení osobě, která opakovaně nebo hru-
bým způsobem porušila povinnosti podle odstavce 3.

(5) Drážní správní úřad zveřejní způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup seznam osob, kterým udělil
akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje.

Oddíl 3

Dohled a rejstříky

§ 46p

(1) Pokud drážní správní úřad zjistí, že držitel li-
cence strojvedoucího vydané příslušným orgánem ji-
ného členského státu Evropské unie přestal splňovat
podmínku zdravotní způsobilosti, požádá tento orgán
o přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele licence
nebo o pozastavení platnosti licence. Je-li ohrožena
bezpečnost drážní dopravy, zakáže drážní správní úřad
držiteli licence strojvedoucího řízení drážních vozidel
až do doby, kdy mu příslušný orgán podle věty první
sdělí své rozhodnutí. Odvolání proti zákazu řízení
drážního vozidla nemá odkladný účinek.

(2) Je-li dožádaným orgánem drážní správní úřad,
posoudí žádost a ve lhůtě 28 dnů od jejího doručení
sdělí své rozhodnutí dožadujícímu orgánu, Evropské
komisi a příslušným orgánům členských států Evrop-
ské unie.

(3) Nesouhlasí-li drážní správní úřad s rozhodnu-
tím orgánu jiného členského státu Evropské unie podle
odstavce 1, předá záležitost Evropské komisi. Zákaz
řízení drážního vozidla uložený podle odstavce 1 lze
v takovém případě prodloužit do vydání rozhodnutí
Evropské komise.

(4) Pokud drážní správní úřad zjistí, že držitel
osvědčení strojvedoucího přestal splňovat podmínku
zvláštní odborné způsobilosti, požádá dopravce nebo
provozovatele dráhy, který osvědčení vydal, o přezkou-
šení zvláštní odborné způsobilosti držitele osvědčení
nebo o pozastavení platnosti osvědčení. Je-li ohrožena
bezpečnost drážní dopravy, zakáže drážní správní úřad
držiteli osvědčení strojvedoucího řízení drážních vozi-
del až do doby, kdy mu dopravce nebo provozovatel
dráhy sdělí své rozhodnutí. Odvolání proti zákazu ří-
zení drážního vozidla nemá odkladný účinek. Zároveň
o tomto zákazu uvědomí Evropskou komisi a orgány,
které vydávají licence strojvedoucího v dalších státech
Evropské unie.

(5) Postup podle odstavců 1 a 4 oznámí drážní
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správní úřad bez zbytečného odkladu Evropské komisi
a příslušným orgánům členských států Evropské unie.

§ 46q

Dopravce je povinen provádět pravidelnou kon-
trolu činnosti strojvedoucích, kterým vydal osvědčení
strojvedoucího. Vzniknou-li v důsledku kontroly po-
chybnosti o zdravotní způsobilosti strojvedoucího
nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost strojvedou-
cího déle než 3 měsíce, oznámí dopravce tuto skuteč-
nost neprodleně drážnímu správnímu úřadu.

§ 46r

(1) Evidence údajů o osobách, kterým byla vy-
dána licence strojvedoucího, je vedena v rejstříku li-
cencí, který je informačním systémem veřejné správy
podle jiného právního předpisu. Správcem rejstříku li-
cencí je drážní správní úřad. Drážní správní úřad pra-
videlně aktualizuje údaje vedené v rejstříku.

(2) Dopravce vede a pravidelně aktualizuje evi-
denci údajů o osobách, kterým vydal osvědčení stroj-
vedoucího, v rejstříku osvědčení strojvedoucích, který
je informačním systémem veřejné správy podle jiného
právního předpisu.

(3) Údaje, vedené v rejstřících podle odstavců 1
a 2, formát údajů, přístupová práva k rejstříkům, po-
stup při výměně údajů, dobu uchovávání údajů a postup
v případě úpadku dopravce stanoví přímo použitelný
předpis Evropské unie5c).

5c) Rozhodnutí Komise 2010/17/ES o přijetí základních para-
metrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových
osvědčení podle směrnice 2007/59/ES.“.

36. V § 49c odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) při schválení nového typu nebo modernizaci dráž-
ního vozidla, pokud drážní správní úřad obdržel
žádost o schválení typu nebo modernizaci před
zveřejněním technických specifikací propojenosti
v Úředním věstníku Evropské unie,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c)
až e).

37. V § 49c odstavec 2 zní:

„(2) Drážní správní úřad oznamuje Evropské ko-
misi případy nedodržení technických specifikací pro-
pojenosti při výstavbě nové dráhy nebo její moderni-
zaci podle odstavce 1 písm. a) nebo při schválení no-

vého typu nebo modernizaci drážního vozidla podle
odstavce 1 písm. b).“.

38. V § 49c se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Drážní správní úřad informuje Evropskou
komisi o seznamu projektů podle odstavce 1 písm. a)
a b), které jsou v pokročilé fázi rozvoje, do jednoho
roku od vstupu technických specifikací propojenosti
v platnost.

(4) Pokud při uvedení strukturálních subsystémů
evropského železničního systému do provozu nebudou
splněny technické specifikace propojenosti, oznámí
drážní správní úřad Evropské komisi

a) důvod neuplatnění technických specifikací propo-
jenosti,

b) technicko provozní vlastnosti konstrukčního pro-
vedení dráhy a drážního vozidla,

c) autorizovanou osobu, která posuzuje naplnění po-
žadavků na strukturální subsystémy.“.

39. V § 49d odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Údaje o vozidle, které je určené pro provo-
zování na dráze celostátní nebo regionální, poskytuje
vlastník drážního vozidla Drážnímu úřadu do 15 dnů
od uvedení vozidla do provozu nebo, dojde-li ke
změně údaje zapisovaného do registru drážních vozi-
del, do 15 dnů od vzniku změny.

(4) Údaje z registru drážních vozidel a údaje z re-
gistru součástí subsystémů poskytuje Drážní úřad
orgánům členských států Evropské unie, které vedou
registry drážních vozidel a registry součástí subsystémů
a orgánům členských států Evropské unie, které pro-
vádějí zjišťování příčin vzniku nehod v drážní dopravě,
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Drážní úřad
na základě odůvodněné žádosti poskytne údaje vedené
v registru drážních vozidel Evropské železniční agen-
tuře, provozovateli dráhy, dopravci a ostatním osobám
uvedeným v registru.“.

40. V § 49e odstavec 4 zní:

„(4) Zjistí-li Drážní úřad, že strukturální subsy-
stém, pro který bylo vydáno ověření o shodě nebo
o vhodnosti použití, není plně v souladu s příslušnou
technickou specifikací propojenosti nebo nesplňuje zá-
kladní požadavky na konstrukční a provozní pod-
mínky, rozhodne o uložení ochranného opatření, kte-
rým zamezí dalšímu používání strukturálního subsy-
stému, a provedení dodatečného posouzení shody au-
torizovanou osobou. Rozhodnutí podle věty první
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a jeho odůvodnění oznámí Drážní úřad bez zbytečného
odkladu Evropské komisi.“.

41. V § 49e odstavec 5 zní:

„(5) Pokud pro strukturální subsystém nejsou vy-
dány technické specifikace propojenosti nebo bylo roz-
hodnuto o výjimce podle § 49c odst. 1 nebo provozo-
vání strukturálního subsystému vyžaduje dodržení
technických požadavků, které nejsou součástí technic-
kých specifikací propojenosti, sestaví Drážní úřad pro
provozování strukturálního subsystému přehled tech-
nických požadavků na konstrukční provedení drážního
vozidla a přehled stavebně technických podmínek pro-
vozování dráhy a poskytne je Evropské komisi.“.

42. V § 51 odst. 1 písm. h) se slova „§ 24 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 24 odst. 5 písm. b) a odst. 6
písm. a)“.

43. V § 52 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) provozuje drážní dopravu v rozporu s § 24 odst. 5
písm. a),“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b)
až g).

44. V § 52 odst. 1 se v písmeni f) slovo „nebo“
zrušuje.

45. V § 52 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

„h) nezajistí v souladu s § 46i odst. 1 vydávání osvěd-
čení strojvedoucího,

i) neprovádí v souladu s § 46q pravidelnou kontrolu
činnosti strojvedoucích, kterým vydal osvědčení
strojvedoucího, nebo

j) nezajistí v souladu s § 46r odst. 2 vedení a pravi-
delnou aktualizaci rejstříku osvědčení strojvedou-
cích a poskytování informací z tohoto rejstříku
v souladu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie5c).“.

46. V § 52 odst. 2 písm. a) se slova „§ 24 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 24 odst. 7 písm. b)“.

47. V § 52 odst. 2 se v písmeni e) slovo „nebo“
zrušuje.

48. V § 52 odst. 2 se na konci písmene f) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g),
které zní:

„g) nepodá písemné oznámení podle § 34d odst. 3 pří-
dělci nebo drážnímu správnímu úřadu.“.

49. V § 52 odst. 12 písm. a) se slova „podle od-
stavce 1 písm. a)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1
písm. b)“.

50. V § 52 odst. 12 písm. a) se slova „odstavce 2
písm. b), c), d), e) nebo f)“ nahrazují slovy „odstavce 2
písm. b), c), d), e), f) nebo g)“.

51. V § 52 odst. 12 písm. b) se slova „odstavce 1
písm. b), c), d), e) nebo f),“ nahrazují slovy „odstavce 1
písm. a), c), d), e), f), g),“.

52. V § 52 odst. 12 písm. b) se za slova „od-
stavce 1 písm. a), c), d), e), f), g),“ vkládají slova „h),
i) nebo j),“.

53. V § 66 odst. 1 se slova „§ 43 odst. 5“ nahrazují
slovy „§ 43 odst. 7“.

54. V § 66 odst. 1 se za slova „§ 43a odst. 5,“
vkládají slova „§ 43b odst. 7,“.

55. V § 66 odst. 1 se slova „§ 45 odst. 8“ nahrazují
slovy „§ 45 odst. 7“.

56. V § 66 odst. 1 se za slova „§ 45 odst. 7,“ vklá-
dají slova „§ 46c odst. 3, § 46d odst. 2, § 46e odst. 5,
§ 46f odst. 3, § 46j odst. 5,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Povolení k uvedení do provozu udělená dráž-
nímu vozidlu zahraničního dopravce před 19. červen-
cem 2008 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je
Česká republika vázána, zůstávají v platnosti.

2. Platné průkazy způsobilosti k řízení drážního
vozidla vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona opravňují k řízení drážního vozidla na dráze ce-
lostátní a regionální podle dosavadní právní úpravy

a) v dopravě přes státní hranice do 31. prosince 2011,

b) ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince 2015.

3. Držitelé platného průkazu způsobilosti k řízení
drážního vozidla, kteří vykonávají činnost strojvedou-
cích na dráze celostátní nebo regionální, mohou požá-
dat drážní správní úřad o vydání licence strojvedoucího

a) pro řízení drážního vozidla v dopravě přes státní
hranice do 31. října 2011,

b) pro řízení drážního vozidla ve vnitrostátní do-
pravě do 31. prosince 2014.

K žádosti přiloží posudek, který dokládá zdravotní
způsobilost podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a není
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starší než 3 měsíce. Drážní správní úřad vydá žadateli,
který je zdravotně způsobilý, licenci strojvedoucího.

4. Držiteli licence strojvedoucího, vydané podle
bodu 3, vydá dopravce osvědčení strojvedoucího bez
prokazování zvláštní odborné způsobilosti, pokud

a) je v základním pracovněprávním vztahu s doprav-
cem a

b) od vydání licence strojvedoucího neuplynul více
než 1 rok.

V osvědčení strojvedoucího vymezí dopravce dráhu
nebo její část, druhy drážních vozidel a způsob jejich
užití, pro které je osvědčení platné, podle druhu dráhy
a druhu drážního vozidla uvedených v průkazu způso-
bilosti k řízení drážního vozidla, vydaném podle zá-
kona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném do dne účin-
nosti tohoto zákona. Průkaz způsobilosti k řízení
drážního vozidla pozbývá platnosti dnem vydání
osvědčení vydaného podle zákona č. 266/1994 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

V položce 58 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona

č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/
/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/
/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/
/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/
/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/
/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zá-
kona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011
Sb. a zákona č. 105/2011 Sb., se doplňují písmena k)
a l), která znějí:

„k) Vydání licence strojvedoucího Kč 500

l) Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence strojvedoucího a osvědčení
strojvedoucího Kč 3 000“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13 až 15, 30 až
35, 44, 45, 52 a 56, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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