
jednáním nedojde k 

omezení nebo 

ohrožení 

jednáním dojde k 

ohrožení 

odst. 1

1. NELZE NELZE NELZE NE NE** 0

2. NELZE NELZE NELZE NE NE** 0

3. NELZE NELZE NELZE NE ANO 5

odst. 1 písm. b) NELZE NELZE NELZE
5 000 až                  

20 000 Kč
ANO ANO

nad 0,3 ‰ = 

7 bodů

2 500 až 20 000 Kč,           

ZČ 6 měsíců až 1 rok

odst. 1 písm. c) NELZE NELZE NELZE
25 000 až               

50 000 Kč
ANO ANO 7

25 000 až 50 000 Kč,          

ZČ 1 až 2 roky

odst. 1 písm. d) NELZE NELZE NELZE
25 000 až               

50 000 Kč
ANO ANO 7

25 000 až 50 000 Kč,            

ZČ 1 až 2 roky

1. NELZE NELZE NELZE
25 000 až              

50 000 Kč
ANO ANO 4

25 000  až 50 000 Kč,        

ZČ 1 až 2 roky

2. NELZE NELZE NELZE
5 000 až              

- NE** 7
5 000 až 10 000 Kč,            

Pomůcka k § 125c zákona č. 361/2000 Sb. (stav ke dni 1. 8. 2011)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

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

účastníky provozu na pozemních komunikacích,
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odst. 1 písm. a)

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

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 nebyla vozidlu přidělena,

řídí motorové vozidlo a

NELZE

NELZE

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

čitelnost, nebo

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,

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,

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

NELZE

5 000 až 10 000 Kč,        

ZČ 6 měsíců až 1 rok

NELZE

§ 125c skutková podstata přestupku  
BLOKOVÁ 

POKUTA

DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ VÝŠE POKUTY  

jednáním dojde k 

omezení 

NELZE

NELZE

NELZE

NELZE

KAUCE            

§ 125a

ZADRŽENÍ ŘP                    

§ 118b

ZABRÁNĚNÍ    

V JÍZDĚ             

§ 118a

BODY
SANKCE VE 

SPRÁVNÍM ŘIZENÍ

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR

2. NELZE NELZE NELZE
5 000 až              

10 000 Kč
- NE** 7

5 000 až 10 000 Kč,            

ZČ 6 měsíců až 1 rok

3. není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče, NELZE NELZE NELZE
5 000 až              

10 000 Kč
NE NE** 3

5 000 až 10 000 Kč,             

ZČ 6 měsíců až 1 rok

4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo NELZE NELZE NELZE
5 000 až              

10 000 Kč
NE NE** 0

5 000 až 10 000 Kč,            

ZČ 6 měsíců až 1 rok

5. NELZE NELZE NELZE
25 000 až                

50 000 Kč
NE NE** 0

25 000 až 50 000 Kč,         

ZČ 1 až 2 roky

1. do 1 000 Kč* do 1 000 Kč 1 000 Kč NE NE NE 2 1 500 až 2 500 Kč

2. NELZE NELZE NELZE
5 000 až              

10 000 Kč
NE NE** 5

5 000 až 10 000 Kč,            

ZČ 6 měsíců až 1 rok

5.

do 2 500 Kč* 

pozor na 

"recidivu"!

1 500 - 2 000 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč NE NE** 5

2 500 až 5 000 Kč,           

u "recidivy" ZČ 1 

měsíc až 6 měsíců

při řízení vozidla

odst. 1 písm. e)

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

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,

NELZE

NELZE

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

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

řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7,

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1, do 1 000 Kč* NE4.

NE** 3

2 500 až 5 000 Kč,               

u "recidivy" ZČ 1 

měsíc až 6 měsíců

v rozporu s § 4 odst. 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,

3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,

do 2 500 Kč * 

pozor na 

"recidivu"!

5 000 Kč NE

NE NE 2*** 1 500 až 2 500 Kč

odst. 1 písm. f)

překročení rychlosti o 30 

km.h-1 a více v obci nebo       

o 40 km.h-1 a více mimo 

obec

2 000 - 2 500 Kč

překročení rychlosti o 10 

km.h-1 a více v obci nebo       

o 15 km.h-1 a více mimo 

obec

500 - 1 000 Kč

NELZE

NELZE

500 - 1 000 Kč

NELZE

překročení rychlosti o méně 

než 30 km.h-1 v obci nebo    

o méně než 40 km.h-1 mimo 

obec

1 000 - 2 000 Kč

překročení rychlosti o méně 

než 10 km.h-1 v obci nebo    

o méně než 15 km.h-1 mimo 

obec

2 000 - 2 500 Kč

do 1 000 Kč



jednáním nedojde k 

omezení nebo 

ohrožení 

jednáním dojde k 

ohrožení 

6.

do 2 500 Kč* 

pozor na 

"recidivu"!

1 500 - 2 000 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč NE NE** 3, 4 a 5 bodů

2 500 až 5 000 Kč,               

u "recidivy" ZČ 1 

měsíc až 6 měsíců

7. NELZE NELZE NELZE
5 000 až               

10 000 Kč
NE NE** 7

5 000 až 10 000 Kč,        

ZČ 6 měsíců až 1 rok

8.

do 2 500 Kč* 

pozor na 

"recidivu"!

1 500 - 2 000 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč NE NE** 4

2 500 až 5 000 Kč,              

u "recidivy" ZČ 1 

měsíc až 6 měsíců

9.

do 2 500 Kč* 

pozor na 

"recidivu"!

1 500 - 2 000 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč NE NE** 7

2 500 až 5 000 Kč,           

u "recidivy" ZČ 1 

měsíc až 6 měsíců

10. NELZE NELZE NELZE
5 000 až               

10 000 Kč
NE NE** 7

5 000 až 10 000 Kč,            

ZČ 6 měsíců až 1 rok

11. NELZE NELZE NELZE
5 000 až               

10 000 Kč
NE NE** 0

5 000 až 10 000 Kč,               

ZČ 6 měsíců až 1 rok

odst. 1 písm. g)

do 2 500 Kč* 

pozor na 

"recidivu"!

5 000 Kč NE NE** 0

2 500 až 5 000 Kč,                 

u "recidivy" ZČ 1 

měsíc až 6 měsíců

odst. 1 písm. h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví, NELZE NELZE NELZE
25 000 až               

50 000 Kč

ANO pouze u 

těžké újmy a 

usmrcení

ANO pouze u 

těžké újmy a 

usmrcení

u TČ 7 bodů
25 000 až 50 000 Kč,                             

ZČ 1 až 2 roky

1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,  NELZE NELZE NELZE 5 000 Kč 7

SANKCE VE 

SPRÁVNÍM ŘIZENÍ
jednáním dojde k 

omezení 

BLOKOVÁ 

POKUTA

DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ VÝŠE POKUTY  

KAUCE            

§ 125a

ZADRŽENÍ ŘP                    

§ 118b

ZABRÁNĚNÍ    

V JÍZDĚ             

§ 118a

BODY

předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,

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

ANO pokud ANO pokud 

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před 

přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak učinit nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, 

nebo v  rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní 

komunikaci nebo při otáčení a couvání,

při dopravní nehodě

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,

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,

v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,

§ 125c skutková podstata přestupku  

2 500 Kč

odst. 1 písm. f)

2 000 - 2 500 Kč

NELZE

NELZE

NELZE

2 000 - 2 500 Kč

2 000 - 2 500 Kč

NELZE

NELZE

2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi, NELZE NELZE NELZE 5 000 Kč 0

3. NELZE NELZE NELZE 5 000 Kč 0

4. NELZE NELZE NELZE 5 000 Kč 7

odst. 1 písm. j) NELZE NELZE NELZE

5 000 až      

10 000 Kč 

pouze u 

řidiče

NE NE** 0 5 000 až 10 000 Kč

odst. 1 písm. k) do 2000 Kč do 1 000 Kč 2 000 Kč NE NE NE 0 - 5 1 500 až 2 500 Kč

odst. 2 NELZE NELZE NELZE NE NE NE 0 5 000 až 10 000 Kč

a) NELZE NELZE NELZE NE NE

ANO pokud 

požil/užil 

během jízdy

0

b) NELZE NELZE NELZE NE NE NE 0

c) NELZE NELZE NELZE NE NE NE 0

d) NELZE NELZE NELZE NE NE ANO 0

* - U tohoto přestupku nelze upustit od sankce (to znamená přestupek vyřešit v blokovém řízení , nebo oznámit správnímu orgánu) domluva není sankce!!!
** - Vozidlo lze zajistit podle § 118a odst. 1 písm. i) ...je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.
*** - Jen pokud dojde k překročení v obci o více než 5 km.h-1 a mimo obec o více než 10 km.h-1, jinak 0 bodů. 
"recidiva" - Pokud je přestupek spáchán opakovaně v období dvanácti po sobě jdoucích měsících, není možné řešit formou blokového řízení, vždy oznámit správnímu orgánu!!! 
Kauce podle § 125a lze udělit pouze za přestupek. Nelze tedy udělit kauci v případe spáchání trestného činu. Dále pak v případě požívá-li osoba imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva.

ANO pokud 

ujede z místa 

DN, kterou 

byl povinen 

oznámit          

(§ 47/3 b)

ANO pokud 

ujede z místa 

DN, kterou 

byl povinen 

oznámit          

(§ 47/3 b)

Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly tím, že v provozu na pozemních komunikacích

v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar,

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 dopravní nehody,

10 000 až 20 000 Kč,                             

ZČ 6 měsíců až 1 rok

2 500 až 5 000 Kč,             

u "recidivy" ZČ 1 

měsíc až 6 měsíců

jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení 

vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

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.

POZNÁMKY:   

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

snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,

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

odst. 1 písm. i)

odst. 3

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,

v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije návykovou látku během provádění výcviku ve výcvikovém vozidle,

NELZE

NELZE

NELZE

1000 - 2 000 Kč

NELZE

NELZE

NELZE

NELZE

NELZE

NELZE


