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Návrh 1.
§ 118a Zabránění v jízdě, odstavec 1) písměno i) nově zní:
i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, za který se ukládá trest nebo sankce zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
§ 118b Zadržení řidičského průkazu
odstavec 1) nově zní:
Policista z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až i) zadrží řidičský průkaz. Po zadržení
řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru
řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Odstavec 2) nově zní:
Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo,
a to i v případě, že řidičský průkaz policistovi na místě neodevzdal.
V odstavci 4) se za text doplnuje věta:
Oznámení odešle i v případě, že držitel řidičského oprávnění řidičský průkaz policistovi
neodevzdal. Tuto skutečnost zaznamená do oznámení.
V odstavci 5) se za text doplnuje věta:
Oznámení odešle i v případě, že držitel řidičského oprávnění řidičský průkaz policistovi
neodevzdal. Tuto skutečnost zaznamená do oznámení.

Návrh 2.
§ 125c Přestupky nově označený odstavec 6) zní
(6) Za přestupek
a) podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h) se uloží zákaz činnosti od
jednoho roku do dvou let.
b) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů
2, 7 a 10 a podle odstavce 3 se uloží zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.
c) Tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že
nezastavil vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na
pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo tomu, kdo spáchal
přestupek podle 1 písm. f) bodu 9, se uloží zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti
měsíců.
d) Tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i) v
období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, se uloží zákaz
činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců.
Podle současné úpravy se za opakované (v období 12 po sobě jdoucích měsících dva krát a více)
spáchání přestupku spočívajícího ve vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,

uloží zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců.
Podle zjištění se řidiči takového opakovaného vjíždění na železniční přejezdy v době, kdy je to
zakázáno dopouští opakovaně a současná praxe pokutování je nedostatečná. Proto navrhuji, aby se
vjezd na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, pokutoval tak jako dosud podle §125c
odstavce 5) písmeno f) pokutou od 2 500 do 5 000 Kč a také zákazem činnosti od jednoho měsíce
do šesti měsíců. K tomu navrhuji, jak je výše uvedeno provést úpravu §125c odstavce 6).

