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§ 125c zákona č. 361/2000 Sb.
(1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v

a) řídí vozidlo,

1. 
na němž v 
(dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která
vozidlu přidělena,

2. 
jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upr
že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo

3. 
které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, 
že bezprostředně ohrožuje

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

c) 
řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím 
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

d) 
se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla 
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové 
vyšetření 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 §

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

3. není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče,

4. není držitelem platného posudku o zdravotní 

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

f) při řízení vozidla

1. 
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
a více, 

3. 
překročí nejvyšší dovolenou rychlost 
a více, 

4. 
překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h
než 30 km.h

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 komunikacích osobou 
k tomu oprávněnou,

6. 

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní 
přejití vozovky nebo nezastaví vozi
tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kt
nebo v rozporu s § 5 odst. 
pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

7. 
předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní neb
na pozemních komunikacích zakázáno,

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 

10. 
v provozu na dálnici nebo 
couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo

11. 
neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně 
použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

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

h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo 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 dopravní nehodu policistovi,

3. 
v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně 
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo

4. 
v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo 
nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení 
dopravní nehody,

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

k) 
jiným jednáním, než kter
stanovenou v

(2)  Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku 
písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o
určení její totožnosti.

(3)   Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly tím, že

a) 
v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický 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 
alkoholického 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 nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není 
spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

Ve smyslu § 125c odst. 
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§ 125c zákona č. 361/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v

řídí vozidlo, 

na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky 
(dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která
vozidlu přidělena, 

jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upr
znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo

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

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

řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím 
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla 
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové 
vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví,

motorové vozidlo a 

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

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

není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče,

není držitelem platného posudku o zdravotní 

pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu 
vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu

řízení motorového vozidla na území České republiky podle §123c odst.7,

při řízení vozidla 
rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné 
hovorové nebo záznamové zařízení,

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h

překročí nejvyšší dovolenou rychlost 

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h
30 km.h-1, 

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 komunikacích osobou 

oprávněnou, 

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní 
přejití vozovky nebo nezastaví vozi
tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kt

rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při
pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní neb
pozemních komunikacích zakázáno,

nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,

v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční 

v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo 
couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo

neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně 
použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,

způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,

při dopravní nehodě 

v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,

v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,

rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně 
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo

v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo 
nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení 
dopravní nehody, 

v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar,

jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j
stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku 
písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o
určení její totožnosti. 

Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly tím, že
v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije návykovou látku během 
provádění výcviku ve výcvikovém vozidle,

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

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,

přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění 
výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není 
spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

§ 125c odst. 8 od uložení sankce nelze v rozhodnutí o přestupku upustit
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§ 125c zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění poz. před.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky 
(dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která

jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upr
znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo

které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, 
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,

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

řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím 
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla 
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové 
vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví, 

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

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

není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče,

není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo

pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu 
vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu

řízení motorového vozidla na území České republiky podle §123c odst.7,

rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné 
hovorové nebo záznamové zařízení, 

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h

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 komunikacích osobou 

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a
přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v
tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kt

2 písm. g) ohrozí chodce při
pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní neb
pozemních komunikacích zakázáno, 

nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,

v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,

na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo 
couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo

neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně 
použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,

způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,

v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,

v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,

rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně 
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo

v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo 
nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení 

v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar, 

é je uvedeno pod písmeny a) až j
hlavě II tohoto zákona. 

Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku 
písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o

Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly tím, že
v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije návykovou látku během 
provádění výcviku ve výcvikovém vozidle, 

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

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,

přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění 
výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není 
spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. 

d uložení sankce nelze v rozhodnutí o přestupku upustit
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, zákon o silničním provozu, ve znění poz. před.
provozu na pozemních komunikacích

rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky 
(dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která

jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, 
znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo 

které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, 
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,

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

řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím 
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, 

přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla 
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové 

 

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

není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče, 

způsobilosti, nebo 

pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu 
vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo 

řízení motorového vozidla na území České republiky podle §123c odst.7, 

rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné 

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o

obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec 

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o

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 komunikacích osobou 

chodci na přechodu pro chodce nerušené a
dlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna 

tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kt
2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo 

pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu 

nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,

přejezd v případech, kdy je to zakázáno,

na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo 
couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo 

neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně 
použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel, 

způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví, 

v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo, 

v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi, 

rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně 
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo 

v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo 
nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení 

é je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost 

Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s
písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k 

Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly tím, že v provozu na pozemních komunikacích
v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije návykovou látku během 

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

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, 

přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění 
výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není 

d uložení sankce nelze v rozhodnutí o přestupku upustit

ORIENTAČNÍ POMŮCKA K § 125c ZÁKONA č. 361/2000 Sb.
krpmsk.vs.dp.tichy@pcr.cz (dotazy, hlášení případných chyb, návrhy na úpravu pomůcky)

, zákon o silničním provozu, ve znění poz. před.
provozu na pozemních komunikacích 

rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky 
(dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla 

avena anebo umístěna tak, 

které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, 
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, 

zvířeti bezprostředně po požití 
alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití 
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem, 

řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím 

přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla 
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové 

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

pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu 
vydaného cizím státem, právo 

 

rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné 

a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 

a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 

nebo mimo obec o méně 

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 komunikacích osobou 

chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné 
případech, kdy je povinna 

tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, 
odbočování na místo ležící mimo 

pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání, 

o přechodnou úpravou provozu 

nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě, 

přejezd v případech, kdy je to zakázáno, 

na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo 

neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně 
použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě, 

rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně 

v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně 
nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení 

nesplní nebo poruší povinnost 

tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 
nezná údaje potřebné k 

v provozu na pozemních komunikacích
v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije návykovou látku během 

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

v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) provádí výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže je jeho schopnost 

přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění 
výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není 

d uložení sankce nelze v rozhodnutí o přestupku upustit, s výjimkou přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k)

ORIENTAČNÍ POMŮCKA K § 125c ZÁKONA č. 361/2000 Sb. 
dotazy, hlášení případných chyb, návrhy na úpravu pomůcky)

, zákon o silničním provozu, ve znění poz. před.
ODKAZY – zákon 

361/2000 Sb. a další

§5/1 a), § 7/2 zákona 
56/2001 Sb., § 35 
vyhl. MDaS 341/2002 Sb.

§5/1 a), § 7/2 zákona 
56/2001 Sb., § 35 
vyhl. MDaS 341/2002 Sb.

§5/1 a), § 37 zákona 
56/2001 Sb., § 36 vyhl.
MDaS 341/2002 Sb. 

§ 5/2 b) 

§ 5/2 b); u řidičů mot.
§ 274 zák. 40/2009 Sb.

§ 5/1 f) nebo g), 
§ 16 zákona č. 379/2005
Sb. 

  

§ 3/3 a), pozor na TČ 
§ 337/1a) z. 40/2009 S

§ 118b odst. 1 a 2 

zák. 247/2000 Sb. 

§ 84 až § 89, příloha 2
vyhl. MZ 277/2004 Sb.

§ 123c odst. 7, cizinec 
po dosažení 12 bodů 
v českém registru řidičů

  

§ 7/1 c) 

§ 4 c), § 18/3,4,5,8, 
§28/3, § 34/1, § 39/5 

§ 4 c), § 18/3,4,5,8, 
§28/3, § 34/1, § 39/5 

§ 4 c), § 18/3,4,5,8, 
§28/3, § 34/1, § 39/5 

§ 4 b)c), 
§ 70 až § 75 

§ 5/2 f), 
§ 5/1 h), 
§ 5/2 g), 
§ 70/2 c) 

§ 4 c), § 17; dopravní 
značky B21a,B22a 

§ 20, § 21/5, 6, 7, 
§ 22/1, 2, 5, 
§ 23/1 

§ 29 odst. 1 

§ 11/1, § 36/1 b) 

§ 67 odst. 4, 8 

§ 43 

osoba blízká – návrhový 
přestupek dle § 68 
odst. 1 zák. 200/90 Sb.

§ 47/2 a) 

§ 47/3 b) 

§ 47/3 f) 

§ 47/4 c) 

§ 3/4 

hlava II 

§ 10/1 d) 

v provozu na pozemních komunikacích 

§ 8a/1 a) 

§ 8a/1 b) 

§ 8a/1 c) 

§ 8a/2 a) nebo b), §16 
zákona č. 379/2005 Sb.

výjimkou přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k)

dotazy, hlášení případných chyb, návrhy na úpravu pomůcky)

, zákon o silničním provozu, ve znění poz. před. 
BLOKOVÁ 
POKUTA 

on 
361/2000 Sb. a další 

odst. 6 

 

MDaS 341/2002 Sb. 
NE 

 

MDaS 341/2002 Sb. 
NE 

36 vyhl. NE 

NE 

u řidičů mot. voz. 
Sb. (TČ) 

NE 

16 zákona č. 379/2005 NE 

   

Sb. 
NE 

NE 

NE 

příloha 2 
MZ 277/2004 Sb. 

NE 

, cizinec 

registru řidičů 
NE 

   

do 1000 Kč* 

 
NE 

 

do 2500 Kč* 
sledovaný 
přestupek 

 
do 1000 Kč* 

do 2500 Kč* 
sledovaný 
přestupek 

do 2500 Kč* 
sledovaný 
přestupek 

NE 

do 2500 Kč* 
sledovaný 
přestupek 

do 2500 Kč* 
sledovaný 
přestupek 

NE 

NE 

do 2500 Kč* 
sledovaný 
přestupek 

návrhový 

odst. 1 zák. 200/90 Sb. 
NE 

+ zákaz činnosti 1

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

do 2000 Kč 
/domluva 

NE 

NE 

NE 

NE 

§16 
2005 Sb. 

NE 

výjimkou přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k):          ���� V PŘÍPADECH

dotazy, hlášení případných chyb, návrhy na úpravu pomůcky) 

SANKCE 
SPRÁVNÍ ORGÁN

odst. 4 a 5 

5000-10000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

5000-10000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

5000-10000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

2500-20000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

25000-50000 Kč  
+ zákaz činnosti 1-2 roky

25000-50000 Kč 
+ zákaz činnosti 1-2 roky

  

25000-50000 Kč  
+ zákaz činnosti 1-2 roky

5000-10000 Kč + zákaz
činnosti 6 měsíců-1 rok

5000-10000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

5000-10000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

25000-50000 Kč 
+ zákaz činnosti 1-2 roky

  

1500 až 2500 Kč 

5000-10000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

2500-5000 Kč; 
(+ zákaz činnosti  1-6 měs

spáchal-li v posledních 12 měs
přestupek dvakrát a vícekrát)

1500 až 2500 Kč 

2500-5000 Kč; 
(+ zákaz činnosti  1-6 měsíců 

spáchal-li v posledních 12 měs. 
přestupek dvakrát a vícekrát)

2500-5000 Kč; 
(+ zákaz činnosti  1-6 měsíců 

spáchal-li v posledních 12 měs. 
přestupek dvakrát a vícekrát)

5000-10000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

2500-5000 Kč; 
(+ zákaz činnosti  1-6 měsíců 

spáchal-li v posledních 12 měs. 
přestupek dvakrát a vícekrát)

2500-5000 Kč; 
(+ zákaz činnosti  1-6 měsíců 

spáchal-li v posledních 12 měs. 
přestupek dvakrát a vícekrát)

5000-10000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

5000 až 10 000 Kč

2500-5000 Kč; 
(+ zákaz činnosti  1-6 měsíců 

spáchal-li v posledních 12 měs. 
přestupek dvakrát a vícekrát)

25000-50000 Kč  
+ zákaz činnosti 1-2 roky

2500-5000 Kč; 
(+ zákaz činnosti  1-6 měsíců 

spáchal-li v posledních 12 měs. 
přestupek dvakrát a vícekrát)

5000-10000 Kč 

1500 až 2500 Kč 

5000-10000 Kč 

10000-20000 Kč + zákaz
činnosti 6 měsíců-1 rok

10000-20000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

10000-20000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

10000-20000 Kč + zákaz 
činnosti 6 měsíců-1 rok

V PŘÍPADECH OZNAČENÝCH HVĚZDIČKOU NELZE PŘESTUPEK VYŘEŠIT DOMLUVOU

STAV K 1. 8. 2011
VERZE 10.0 (BEZ ZÁRUKY)

SPRÁVNÍ ORGÁN 
ZADRŽENÍ 

ŘP 
ZABRÁNĚNÍ 

V JÍZDĚ

§ 118b § 118a

+ zákaz 
1 rok 

NE 
§ 118a/1 i)

zákaz 
1 rok 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

zákaz 
1 rok 

NE 

zákaz 
rok 

ANO 

 
2 roky 

ANO 

 
2 roky 

ANO 

  

 
2 roky 

ANO 

zákaz 
1 rok 

- 
NE

§ 118a/1 i)

zákaz 
1 rok 

NE 
NE

§ 118a/1 i)

zákaz 
1 rok 

NE 
NE

§ 118a/1 i)

 
2 roky 

NE 
NE

§ 118a/1 i)

  

 NE 

zákaz 
1 rok 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

ěsíců 
12 měs. 

a vícekrát) 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

 NE 

6 měsíců 
posledních 12 měs. 

přestupek dvakrát a vícekrát) 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

6 měsíců 
posledních 12 měs. 

přestupek dvakrát a vícekrát) 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

zákaz 
1 rok 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

6 měsíců 
posledních 12 měs. 

přestupek dvakrát a vícekrát) 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

6 měsíců 
posledních 12 měs. 

přestupek dvakrát a vícekrát) 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

zákaz 
1 rok 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

5000 až 10 000 Kč NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

6 měsíců 
posledních 12 měs. 

přestupek dvakrát a vícekrát) 

NE 
NE mimo 

§ 118a/1 i)

 
2 roky 

NE mimo 
usmrcení, 
těžké újmy 

NE mimo 
usmrcení, 
těžké újmy

6 měsíců 
posledních 12 měs. 

přestupek dvakrát a vícekrát) 

NE mimo 
§ 118 a/1 

b) 

NE mimo 
§ 118 a/1 

 NE 

 NE 

 NE 

zákaz 
1 rok 

NE 

20000 Kč + zákaz 
1 rok 

NE 

20000 Kč + zákaz 
1 rok 

NE 

20000 Kč + zákaz 
1 rok 

NE 

OZNAČENÝCH HVĚZDIČKOU NELZE PŘESTUPEK VYŘEŠIT DOMLUVOU

STAV K 1. 8. 2011
VERZE 10.0 (BEZ ZÁRUKY)
ZABRÁNĚNÍ 

V JÍZDĚ 
KAUCE

§ 118a § 125a

NE  
mimo 

118a/1 i) 
5000-10000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-10000 Kč

ANO 5000-10000 Kč

ANO 5000-20000 Kč

ANO 
5000-50000 Kč

u TČ nelze

ANO 5000-50000 Kč

    

ANO 
Nedoporučeno
podezření z 

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-10000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-10000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-10000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-50000 Kč

    

NE NE 

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-10000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000 Kč

NE NE 

NE mimo 
118a/1 i) 

5000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-10000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-10000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000-10000 Kč

NE mimo 
118a/1 i) 

5000 Kč

NE mimo 
usmrcení, 
těžké újmy 

5000-50000 Kč
u TČ nelze

NE mimo  
§ 118 a/1 

b), i) 
5000 Kč

NE 
5000-10000

jen řidič mot. voz.

NE NE 

NE NE 

ANO NE 

NE NE 

NE NE 

ANO NE 

OZNAČENÝCH HVĚZDIČKOU NELZE PŘESTUPEK VYŘEŠIT DOMLUVOU
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STAV K 1. 8. 2011 
VERZE 10.0 (BEZ ZÁRUKY) 

KAUCE 
POČET 
BODŮ 

§ 125a PŘÍLOHA 

10000 Kč 0 

10000 Kč 0 

10000 Kč 5 

20000 Kč 
 nad 0,3 ‰ 

7 

50000 Kč 
nelze 

7 

50000 Kč 7 

  

Nedoporučeno 
podezření z TČ 

4 

10000 Kč 7 

10000 Kč 3 

10000 Kč 0 

50000 Kč 0 

  

2 

10000 Kč 5 

5000 Kč 3 

více než o 5km/h  

v obci, více než 
o 10 mimo obec   

  2 

5000 Kč 5 

5000 Kč 
§ 5/1 h) 3b, 
§ 5/2 f) 4b, 
§ 5/2 g) 5b. 

10000 Kč 7 

5000 Kč 4 

5000 Kč 7 

10000 Kč 7 

10000 Kč 0 

5000 Kč 0 

50000 Kč 
nelze 

0 
usmrcení  

a těžká újma 7 

5000 Kč 

7 

0 

0 

7 

10000 
mot. voz. 

0 

0 – 5 
(OTOČ) 

0 

0 

0 

0 

0 

OZNAČENÝCH HVĚZDIČKOU NELZE PŘESTUPEK VYŘEŠIT DOMLUVOU 
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§ 125c odst. 4 až 8 
(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) bodů 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 jednoho 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 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) 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 řízení. 
(8) Od uložení sankce podle odstavců 4 až 7, s výjimkou odstavce 6 písm. a), nelze v rozhodnutí o přestupku 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 dovolí, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích použito vozidla, které nesplňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem2), 
b) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. b) svěří řízení vozidla 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 motorového 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 barevným provedením a označením vozidel Vojenské policie12), policie13), 
celní správy14), obecní policie14a) 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. 

2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 
12) Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie. 
13) Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb. 
14) Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb. 
14a) Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. 
Ostatní bodovaná jednání (neuvedená na první straně pomůcky) 
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 

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

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 předpisů 

(Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), vyhlášená pod č. 108/1976 Sb.; Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.) 

4 

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6   4 

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu 3 

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

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 

Ostatní důvody zadržení řidičského průkazu (neuvedené na první straně pomůcky) 
§ 118 b odst. 1 s odkazem na 118a odst. 1 písm. h): řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel 

Ostatní důvody zabránění v jízdě a důvody, na něž je odkazováno na první straně pomůcky (podbarveny šedě) 
§ 118a odst. 1 písm. b): ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b), 

§ 118a odst. 1 písm. h): řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, 

§ 118a odst. 1 písm. i): je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci 
jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku. 

§ 118a odst. 2 písm. a): je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno, 

§ 118a odst. 2 písm. c): vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou hmotností 
na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního předpisu, překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem. 

Blokové řízení § 84 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (klíčová ustanovení podbarvena šedě, vysvětlivka červeně) 
(1) Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu (§ 13 odst. 2) zaplatit. 
(2) Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.  POZOR existují mimořádné opravné prostředky. Blokovou pokutu lze zrušit v rámci přezkumného řízení dle § 94 až § 99 zákona č. 500/2004 Sb. 
(3) Pokuty v blokovém řízení jsou oprávněny ukládat a vybírat správní orgány, v jejichž působnosti je projednávání přestupků, a osoby jimi pověřené a dále orgány určené tímto nebo jiným zákonem. 
(4) V blokovém řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh. 
Blokové řízení § 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (klíčová ustanovení podbarvena šedě) 
(1) Bloky k ukládání pokut (dále jen "pokutové bloky") vydává ministerstvo financí České republiky. 
(2) Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení odebírají pokutové bloky od příslušného celního úřadu, plyne-li výnos z pokut do příslušného státního rozpočtu nebo rozpočtu určeného 
na základě zvláštního právního předpisu3a), a od příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos z pokut do jeho rozpočtu nebo do rozpočtu obce. 
(3) Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. 
Převzetí tohoto bloku pachatel přestupku potvrdí. 
(4) Pověřené osoby jsou povinny prokázat, že jsou oprávněny ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení. Na pokutových blocích vyznačí, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena. 

3a) Například § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 388/1991 Sb., § 88a zákona č. 114/1992 Sb., § 34e odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb. 

Blokové řízení § 86 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (klíčové ustanovení podbarveno šedě) 

V blokovém řízení mohou projednávat 
a) orgány policie též přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona o silničním provozu, proti pořádku ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 
odst. 1, § 42 odst. 1, § 44 a § 44a, jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému 
pořádku podle § 47 písm. b) až d) a 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a přestupky proti majetku podle § 50, 

POZNÁMKY: 


