
Pøehled jednání spoèívajících v porušení vybraných povinností 
stanovených pøedpisy o provozu na pozemních komunikacích 
a poèet bodù za tato jednání

Bodový systém

* - graf zobrazuje pomìry jednotlivì hodnocených pøestupkù a trestných èinù, které byly zaznamenány v rozmezí 1.7.2006 - 31.12.2008
Pøehled jednání je vztažen k právní úpravì platné k 1.1.2009

 øízení vozidla, které je technicky nezpùsobilé k provozu
na pozemních komunikacích podle zvláštního právního

pøedpisu tak závažným zpùsobem, že bezprostøednì ohrožuje
ostatní úèastníky provozu na pozemních komunikacích

5

5  øízení motorového vozidla bez držení
platného osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe

øízení motorového vozidla bez držení
platného posudku o zdravotní zpùsobilosti 5

5
 pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem

nebo dopravní znaèkou o 40 km/h a více v obci nebo
o 50 km/h a více mimo obec

5
 nezastavení vozidla na signál, který pøikazuje øidièi
zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn

„Stùj“ daný pøi øízení provozu na pozemních komunikacích
osobou oprávnìnou k øízení tohoto provozu

 øízení vozidla bezprostøednì po požití alkoholu nebo v takové
dobì po požití alkoholu, po kterou je øidiè ještì pod jeho

vlivem, je-li zjištìný obsah alkoholu v tìle øidièe vyšší než 0,3 ‰,
nebo øízení vozidla bezprostøednì po užití jiné návykové
látky nebo v takové dobì po užití jiné návykové látky, 

po kterou je øidiè ještì pod jejím vlivem 

6

6 pøedjíždìní vozidla v pøípadech, ve kterých je to
zákonem zakázáno 

pøi jízdì na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla
otáèení se nebo jízda v protismìru nebo couvání

v místì, kde to není dovoleno6

6 vjíždìní na železnièní pøejezd
v pøípadech, ve kterých je to zakázáno 

6 øízení motorového vozidla øidièem, kterému
byl zadržen øidièský prùkaz 

øízení motorového vozidla bez držení pøíslušné 
skupiny nebo podskupiny øidièského oprávnìní 7

7
øízení vozidla ve stavu vyluèujícím

zpùsobilost, který si øidiè pøivodil požitím
alkoholu nebo užitím jiné návykové látky

odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu dechové 
zkoušce ke zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem7

7
odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu lékaøskému vyšetøení

ke zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem v pøípadì, že dechová
zkouška byla pozitivní, aèkoli to nebylo spojeno

s nebezpeèím pro jeho zdraví

7
odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu odbornému

lékaøskému vyšetøení ke zjištìní, není-li ovlivnìn jinou
návykovou látkou, aèkoli to nebylo spojeno

s nebezpeèím pro jeho zdraví

zpùsobení dopravní nehody porušením
povinnosti øidièe, pøi které došlo k usmrcení

nebo k tìžké újmì na zdraví 7

7

pøi dopravní nehodì, pøi které došlo k usmrcení nebo
 zranìní osoby nebo k hmotné škodì pøevyšující zøejmì

 na nìkterém ze zúèastnìných vozidel vèetnì pøepravovaných
 vìcí èástku 100 000 Kè, nebo pøi které došlo  k poškození

nebo znièení souèásti nebo pøíslušenství  pozemní komunikace,
neprodlené nezastavení vozidla  nebo neohlášení dopravní

nehody policistovi nebo nedovolené opuštìní místa dopravní
nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní

nehody po poskytnutí  nebo pøivolání pomoci,
nebo po ohlášení dopravní nehody  

 pøi øízení vozidla neumožnìní chodci na pøechodu 
pro chodce nerušené a bezpeèné pøejití vozovky 4

4  pøi øízení vozidla ohrožení chodce pøecházejícího
pozemní komunikaci, na kterou øidiè odboèuje 

ohrožení chodce pøi odboèování s vozidlem na místo
ležící mimo pozemní komunikaci, pøi vjíždìní na pozemní

komunikaci nebo pøi otáèení a couvání4

4  nedání pøednosti v jízdì v pøípadech, ve kterých
je øidiè povinen dát pøednost v jízdì

4
 pøekroèení nejdelší pøípustné doby øízení nebo
nedodržení stanovené bezpeènostní pøestávky
v øízení vozidla podle zákona è. 475/2001 Sb.

4  øízení vozidla, které užívá jinou registraèní
znaèku, než která byla vozidlu pøidìlena 

3

3
 držení telefonního pøístroje nebo jiného hovorového nebo

záznamového zaøízení v ruce nebo jiným zpùsobem
pøi øízení vozidla  

pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
nebo dopravní znaèkou o 20 km/h a více v obci

nebo o 30 km/h a více mimo obec3

3  nezastavení vozidla pøed pøechodem pro chodce
v pøípadech, kdy je øidiè povinen tak uèinit

3  ohrožení jiného øidièe pøi pøejíždìní s vozidlem
z jednoho jízdního pruhu do druhého 

3
 pøekroèení povolených hodnot stanovených zvláštním

právním pøedpisem pøi kontrolním vážení vozidla
podle zvláštního právního pøedpisu

3
 øízení vozidla bezprostøednì po požití alkoholu nebo v takové

 dobì po požití alkoholu, po kterou je øidiè ještì pod jeho
vlivem, pøi zjištìném obsahu alkoholu v tìle øidièe

ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰

pøi dopravní nehodì, pøi které byla zpùsobena na nìkterém
ze zúèastnìných vozidel vèetnì pøepravovaných vìcí

hmotná škoda nižší než 100 000 Kè nebo pøi které došlo
k poškození nebo znièení souèásti nebo pøíslušenství pozemní

komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání
totožnosti navzájem vèetnì sdìlení údajù o vozidle nebo

odmítnutí sepsat spoleèný záznam o dopravní nehodì
nebo nedovolené opuštìní místa dopravní nehody nebo

neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody
po poskytnutí nebo pøivolání pomoci   

 nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla
nemotorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž
konstrukce nebo technický stav neumožòuje dosažení

rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 z. è. 361/2000 Sb. 
1

1  neoprávnìné užití vyhrazeného jízdního pruhu 

porušení ustanovení § 32 zákona o osvìtlení vozidla 1

1
 porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo pøíkazové
znaèky (kromì výše uvedených pøípadù pøekroèení nejvyšší
dovolené rychlosti  stanovené dopravní znaèkou, porušení

zákazu pøedjíždìní stanoveného dopravní  znaèkou
 a zákazových znaèek B 28 – zákaz zastavení

a B 29 - zákaz stání)

1
 neoprávnìné užití zvláštního výstražného svìtla modré

barvy, popøípadì doplnìného zvláštním
zvukovým výstražným znamením 

1  neoprávnìné užití zvláštního výstražného
svìtla oranžové barvy 

 nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2

2  porušení povinnosti být za jízdy pøipoután
bezpeènostním pásem nebo užít ochrannou pøilbu 

porušení povinnosti použít dìtskou autosedaèku
nebo bezpeènostní pás pøi pøepravì dìtí2

2 neoznaèení pøekážky provozu na pozemních
komunikacích, kterou øidiè zpùsobil 

2  porušení ustanovení o omezení jízdy nìkterých vozidel 

2
 pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem

nebo dopravní znaèkou o ménì než 20 km/h v obci
nebo o ménì než 30 km/h mimo obec

Struktura evidovaných pøestupkù a trestných èinù
ohodnocených jednotlivými poèty bodù*
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