Pozměňovací návrh poslance Petra Kudely
K vládnímu návrhu zákona, 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, zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (tisk č. 471) se uplatňuje následující pozměňovací návrh:
A. Bodové znění pozměňovacích návrhů
1. V čl. I se za dosavadní bod 37 se vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 118b odst. 1 se za větu první vkládá věta „Policista je rovněž oprávněn
zadržet řidičský průkaz, je-li řidič podezřelý ze spáchání přestupku, za který lze uložit
zákaz činnosti na dobu delší než 6 měsíců.“.
X. V § 118b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Řidičský průkaz lze zadržet, i pokud jej jeho držitel nemá u sebe. V takovém
případě se řidičský průkaz považuje za zadržený i bez odebrání jeho držiteli.
Skutečnost, že řidičský průkaz nebyl odebrán, zaznamená policista v potvrzení a
oznámení podle odstavců 3 až 5. Řidičský průkaz se k oznámení nepřikládá a jeho
držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne zadržení odevzdat obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle odstavce 4.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. “.
Následující body se přečíslují.
2. V čl. I se dosavadní body 61 a 62 nahrazují novým bodem, který zní:
„X. V § 125c odstavec 6 zní:
„(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a
5, a písm. h),
b) od šesti měsíců do jednoho roku 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,
c) od jednoho měsíce do šesti měsíců
1. 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,
2. 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

3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9.“.“.
Následující body se přečíslují.
3. V čl. I bodu 65 se za slova „„87b odst. 5“,“ vkládají slova „slova „§ 118b odst. 6“ se
nahrazují slovy „§ 118b odst. 7“,“.

B. Platné znění zákona č. 361/2000 S. s vyznačením navrhovaných změn
Změny obsažené v pozměňovacích návrzích jsou vyznačeny tučně (nově vkládaný text)
a přeškrtnutým písmem (rušený text) v textu dotčených ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.
Do textu zákona č. 361/2000 Sb. jsou zapracovány i změny obsažené v tisku č. 471 (bez
vyznačení).
Zadržení řidičského průkazu
§ 118b
(1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet
řidičský průkaz. Policista je rovněž oprávněn zadržet řidičský průkaz, je-li řidič
podezřelý ze spáchání přestupku, za který lze uložit zákaz činnosti na dobu delší než 6
měsíců. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení
řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností.
(2) Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit
motorové vozidlo.
(3) Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o
důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o
zadržení řidičského průkazu.
(4) Policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo;
oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu,
nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. U řidiče, který nemá
na území České republiky bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, zašle policie zadržený
řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa
spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz
vydal.
(5) Je-li zadržen řidičský průkaz příslušníku zpravodajské služby, policie písemně
oznámí zadržení řidičského průkazu příslušnému orgánu; oznámení odešle spolu se
zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den
ode dne zadržení řidičského průkazu.

(6) Řidičský průkaz lze zadržet, i pokud jej jeho držitel nemá u sebe. V takovém
případě se řidičský průkaz považuje za zadržený i bez odebrání jeho držiteli.
Skutečnost, že řidičský průkaz nebyl odebrán, zaznamená policista v potvrzení a
oznámení podle odstavců 3 až 5. Řidičský průkaz se k oznámení nepřikládá a jeho
držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne zadržení odevzdat obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle odstavce 4.
(6) (7) Vzor a náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu stanoví prováděcí
právní předpis.
§ 118c
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na základě něhož lze
rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku
nebo o trestném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po
předchozím souhlasu státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností
o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a
postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz bez
zbytečného odkladu jeho držiteli, jestliže
a) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1,
b) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl
uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
(3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce nebo
trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud byla tato
sankce nebo tento trest řidiči uložen za skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz.
…..
§ 125c
(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h) se uloží zákaz
činnosti od jednoho roku do dvou let. 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. 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, se uloží zákaz činnosti od jednoho
měsíce do šesti měsíců. Tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8
a 9, 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.
(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5,

a písm. h),
b) od šesti měsíců do jednoho roku 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,
c) od jednoho měsíce do šesti měsíců
1. 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,
2. 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
3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9.
…..
§ 137
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 5 odst. 2 písm. b) a § 41 odst. 3.
(2) Ministerstvo vydá prováděcí právní předpis k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 6
odst. 6, § 6a odst. 4, § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63
odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1, § 67 odst. 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78
odst. 5, § 79 odst. 9, § 87a odst. 9, § 87b odst. 5, § 92 odst. 8, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, §
106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 8, § 110a odst. 7, § 111 odst. 9, § 113
odst. 9, § 115 odst. 8, § 116 odst. 4 a 7, § 118b odst. 6 118b odst. 7, § 122b, § 123 odst. 4, §
124 odst. 3, a § 125b odst. 3.

