Nedovolené předjíždění – 7 bodů
Pokuta 5 000 Kč – 10 000 Kč
Zákaz činnosti 6 měsíců – 1 rok.
Řízení vozidla při zadrženém ŘP – 7 bodů
Pokuta 5 000 Kč – 10 000 Kč.
Zákaz činnosti 6 měsíců – 1 rok.
Řízení technicky nezpůsobilého vozidla k provozu
5 bodů
Pokuta 5 000 Kč – 10 000 Kč
Zákaz činnosti 6 měsíců – 1 rok
Překročení povolené rychlosti o 40km/h a více v obci
nebo o 50km/h a více mimo obec – 5 bodů
Pokuta 5 000 Kč- 10 000 Kč.
Zákaz činnosti 6 měsíců – 1 rok.
Nezastavení na signál, který přikazuje řidiči zastavit
vozidlo – 5 bodů, pokuta 2 500 Kč – 5 000 Kč.
V blokovém řízení pokuta do 2 500 Kč
Přestupek 2x za 12 měsíců – zákaz činnosti 1 – 6
měsíců.
Ohrožení při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do
druhého – 5 bodů
Pokuta 1 500 Kč – 2 500 Kč.
V blokovém řízení pokuta do 2 000 Kč
Ohrožení přecházejícího chodce při odbočování,
vjíždění, otáčení a couvání – 5 bodů
Pokuta 2 500 Kč – 5 000 Kč.
Přestupek 2x za 12 měsíců – zákaz činnosti 1 – 6 měsíců
Ohrožení chodce na přechodu – 4 body
Pokuta 2 500 Kč – 5 000 Kč.
Přestupek 2x za 12 měsíců – zákaz činnosti 1 – 6 měsíců
Pokračování pravidel silničního provozu, důležité změny budou v příštím
Bulletinu.

zdroj:.http://www.bohuslavice.cz/upload/deska/2013__zmeny_pravidel_silni
cniho_provozu.pdf

Akademie dopravního vzdělávání
PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY
Zpracované v aktuálním znění od 19. ledna 2013:
1) Povinné výměny řidičských průkazů
2) Změna v získávání profesních průkazů
3) Dopravně psychologická vyšetření řidičů
4) Zimní výbava
5) Kontroly technického stavu vozidel v provozu
6) Změny v bodovém systému
7) Nová úprava dopravních přestupků
8) Novinky v silničním provozu
9) Opatření proti tajným závodům na silnicích
10) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením
11) Měření rychlosti obecní policií
12) Skupiny ŘO, věk a zdravotní způsobilost
ad 1) Povinné výměny řidičských průkazů
- Řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 jsou
. jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013
- Pozdě podané žádost budou podléhat správnímu poplatku!
- Řidičské průkazy platné od 1. 5. 2004.
Odebírat v exekuci řidičské oprávnění pro neplacení alimentů lze již od
1. ledna 2013
- Zákon č. 396/2012 Sb. mění předpisy mimo jiné i v souvislosti s možností
odebírat v rámci exekučního řízení řidičský průkaz občanovi v případě neplacení
alimentů.
- Konkrétně tuto situaci upravuje nový § 71a exekučního řádu č. 120/2001 Sb.
(část II. Zákona č. 396/2012 Sb.).
- Tento paragraf rovněž stanoví pro některé osoby (např. profesionální řidiče)
výjimku. Pokud osoba prokáže, „že k uspokojování základních životních potřeb
svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své
řidičské oprávnění“, exekutor exekuční příkaz zruší.
ad 2) Změna v získávání profesních průkazů
- Povinností profesionálního řidiče je dle zákona 374/2007 Sb. Absolvovat
profesní školení způsobilosti. Vstupní - pravidelné.

- Od 19. ledna 2013 možnost zapisovat profesní způsobilost
řidiče přímo do řidičského oprávnění (tím je dána možnost
sloučit průkaz profesní způsobilosti a řidičský průkaz do
jednoho dokladu pomocí harmonizačního kódu a
data do kdy řidič splňuje profesní způsobilost ve
tvaru: „95.dd.mm.rrrr“).
Změna v získávání profesních průkazů
- 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.
- Řidiči, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče,
avšak řidičské 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
podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.
ad 3) Dopravně psychologická vyšetření řidičů
- Psychotesty jsou povinné pro řidiče autobusů a nákladních aut nad 7,5t (s
výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) /C, C+E, C1+E, D, D+E,
D1 a D1+E/.
- Psychotesty je potřeba splnit před zahájením činnosti, pak před
dovršením 50 let věku a potom každých pět let.
- Provádí akreditovaný psycholog.
- Od 1. srpna 2011 se tato povinnost týká i všech řidičů, kteří se vybodovali.
ad 4) Zimní výbava
- Povinné používání zimních pneumatik (M+S) na všech druzích
pozemních komunikacích pro vozidla M a N, a to v období od
1. listopadu do 31. března za podmínky, že se nachází, nebo
lze předpokládat, že se objeví během jízdy souvislá vrstva sněhu, led či námraza.
- U motor. vozidel s hmotností do 3,5t jsou pneumatiky povinné na všech kolech,
hloubka dezénu nebo zářezů musí činit min. 4 mm, a to po celé šířce
pneumatiky.
- U motor. vozidel s hmotností nad 3,5t jsou pneumatiky povinné na všech
kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a hloubka dezénu hlavních
drážek a zářezů musí činit min. 6 mm.
Výši trestu po vážné nehodě může ovlivnit stav pneumatik.
ad 5) Kontroly technického stavu vozidel v provozu
- Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle § 6 odst. 13 a
14 je řidič povinen zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu,

pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není
delší než 8 kilometrů.
- O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní
soupravy vydá policie řidiči doklad.
- Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná
nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit
náklady na provedení kontroly technického stavu.
- Nekontrolují se položky, které byly předmětem posouzení v rámci technické
prohlídky nebo technické silniční kontroly uskutečněné v posledních třech
měsících, nejde-li o zřejmou závadu. Skutečně provedený rozsah kontrolních
úkonů se vyznačí do dokladu o výsledku technické silniční kontroly.
ad 6) Změny bodového sazebníku
Alkohol nebo drogy - 7 bodů (více než 0,3 promile)
Pokuta až 50 000 Kč
Zákaz činnosti až 2 roky.
Odmítnutí vyšetření – 7 bodů
Pokuta 25 000 Kč – 50 000 Kč.
Zákaz činnosti 1 – 2 roky.
Způsobení vážné dopravní nehody – 7 bodů
Pokuta 25 000 Kč – 50 000 Kč.
Zákaz činnosti 1 – 2 roky.
Nezastavení vozidla účastníka nehody – 7 bodů
Pokuta 2 500 Kč – 5 000 Kč. Přestupek 2x za 12 měsíců –
Zákaz činnosti 1 – 6 měsíc
Otáčení se, jízda v protisměru či couvání na dálnici… 7 bodů
Pokuta 5 000 Kč – 10 000 Kč.
Zákaz činnosti 6 měsíců – 1 rok
Zakázané vjíždění na železniční přejezd – 7 bodů
Pokuta 2 500 Kč – 5 000 Kč.
V blokovém řízení pokuta do 2 500 Kč.
Přestupek 2x za 12 měsíců – zákaz činnosti 1 – 6 měsíců.
Neposkytnutí první pomoci účastníkovi provozu –
7 bodů
Dle trestního zákoníku trest odnětí svobody až 2 roky.

