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Příloha č. 1

Odpověď Ministerstva dopravy ze dne 20. září 2011 na informaci ohledně právního 

předpisu, na základě kterého se začal vydávat řidičský průkaz v roce 1987

Dotaz ze dne 22. srpna 2011

Od: Zuzana Ferancová
Posláno: 22. srpna 2011
Komu: Zelená Linka
Dotaz ohledně vydání řidičského průkazu v roce 1987

Vážení, 

chtěla bych se na Vás obrátit s dotazem ohledně právního předpisu, na základě kterého se 
začaly vydávat řidičské průkazy v roce 1987. Před rokem 1987 (konkrétně v letech 1964 -
1987) se vydávaly trojdílné skládací řidičské průkazy, jejichž součástí byl kupon, na který 
se vyznačovaly spáchané závažnější dopravní přestupky. 

V roce 1987 se začaly vydávat řidičské průkazy ve formátu kartiček a kupony se již 
přestaly používat. Chtěla bych Vás požádat, zda byste mi mohli zaslat odpověď na otázku, 
na základě jakého právního předpisu došlo k přechodu na tento typ řidičského průkazu. 
Nikde se mi totiž nepodařilo dohledat žádný relevantní pramen.

Předem Vám velice děkuji za pomoc.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Zuzana Ferancová

Odpověď Ministerstva vnitra ze dne 20. září 2011

Od. Zelená linka
Posláno 20. září 2011
Komu: Zuzana Ferancová
RE: Dotaz ohledně vydání řidičského průkazu v roce 1987

Dobrý den,

na Váš dotaz týkající se právního předpisu, na základě kterého se začaly vydávat řidičské 
průkazy v roce 1987, Vám sdělujeme následující.

Před účinností zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů nebyly žádné právní předpisy, na základě kterých se vydávaly 
řidičské průkazy a které by stanovily vzory těchto řidičských průkazů. V této době pro 
vydávání řidičských průkazů obecně platily závazné pokyny vydávané Hlavní správou VB. 



Tato správa patřila do gesce Ministerstva vnitra, neboť vydávání řidičských průkazů 
spadalo do kompetence Dopravních inspektorátů. Žádné bližší a konkrétnější informace k 
této problematice nemáme.

S pozdravem 

Lenka Wasyliw
referent
Oddělení administrativní a operativy
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1



Příloha č. 2
Příloha ZSP doplněná o další údaje

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích 
a počet bodů za tato jednání

Počet 
bodů

Skutková podstata Příslušný § Bloková 
pokuta

Výše pokuty
(příp. jiné 

sankce)

Zákaz 
činnosti

7 řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu 
nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou 
je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah 
alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo 
řízení vozidla bezprostředně po užití jiné 
návykové látky nebo v takové době po užití jiné 
návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím 
vlivem

§ 125c/1/b) 
ZSP

--- 2 500 – 20 000
Kč

6 měsíců až 1 
rok

7 odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle 
jiného právního předpisu ke zjištění, zda není 
ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou 
látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím 
pro jeho zdraví

§ 125c/1/d) 
ZSP

--- 25 000 – 50 000
Kč

1 rok až 2 roky

7 způsobení dopravní nehody porušením 
povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení 
nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

§ 143, 147,
148 TZ

--- Odnětí svobody 
až 10 let**

1 rok až 10 let

7 neprodlené nezastavení vozidla účastníka 
dopravní nehody nebo nedovolené opuštění 
místa dopravní nehody nebo neprodlené 
nevrácení se na místo dopravní nehody po 
poskytnutí nebo přivolání pomoci

§ 
125c/1/i/1,4 

ZSP

Do 1 000 Kč * 2 500 až 5 000 Kč 1 až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a 
vícekrát během 

12 měsíců)



Počet 
bodů

Skutková podstata Příslušný § Bloková 
pokuta

Výše pokuty
(příp. jiné 

sankce)

Zákaz 
činnosti

7 při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová 
vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo 
couvání v místě, kde to není dovoleno

§ 
125c/1/f/10 

ZSP

--- 5 000 až 10 000
Kč

6 měsíců až 1 
rok

7 vjíždění na železniční přejezd v případech, ve 
kterých je to zakázáno

§ 125c/1/f/9 
ZSP

Do 2 500 Kč * 2 500 až 5 000 Kč 1 až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a 
vícekrát během 

12 měsíců)
7 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

150 TZ --- Až dvě léta trestu 
odnětí svobody

(až tři léta tehdy, 
je-li pachatel 
podle povahy 

svého zaměstnání 
povinen takovou 

pomoc 
poskytnout)**

1 až deset let 
(pouze tehdy, 
je-li pachatel 
podle povahy 

svého 
zaměstnání 

povinen 
takovou 
pomoc 

poskytnout)
7 předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to 

zákonem zakázáno
§ 125c/1/f/7 

ZSP
--- 5 000 až 10 000

Kč
6 měsíců až 1 

rok
7 řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl 

zadržen řidičský průkaz
§ 125c/1/e/2 

ZSP
--- 5 000 až 10 000

Kč
6 měsíců až 1 

rok

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

§ 125c/1/a/3 
ZSP

--- 5 000 až 10 000
Kč

6 měsíců až 1 
rok



Počet 
bodů

Skutková podstata Příslušný § Bloková 
pokuta

Výše pokuty
(příp. jiné 

sankce)

Zákaz 
činnosti

5 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené 
zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a 
více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

§ 125c/1/f/2 
ZSP

--- 5 000 až 10 000
Kč

6 měsíců až 1 
rok

5 nezastavení vozidla na signál, který přikazuje 
řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla 
na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na 
pozemních komunikacích osobou oprávněnou k 
řízení tohoto provozu

§ 125c/1/f/5 
ZSP

Do 2 500 Kč * 2 500 až 5 000 Kč 1 až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a 
vícekrát během 

12 měsíců)

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

§ 125c/1/k 
ZSP

Do 2 000 Kč 1 500 až 2 500 Kč ---

5 ohrožení chodce přecházejícího pozemní 
komunikaci při odbočování s vozidlem na místo 
ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na 
pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

§ 125c/1/f/6 
ZSP

Do 2 500 Kč * 2 500 až 5 000 Kč 1 až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a 
vícekrát během 

12 měsíců)

4 při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a 
neumožnění nerušeného a bezpečného přejití 
vozovky

§ 125c/1/f/6 
ZSP

Do 2 500 Kč * 2 500 až 5 000 Kč 1 až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a 
vícekrát během 

12 měsíců)
4 nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých 

je řidič povinen dát přednost v jízdě
§ 125c/1/f/8 

ZSP
Do 2 500 Kč * 2 500 až 5 000 Kč 1 až 6 měsíců 

(spáchá-li 2x a 
vícekrát během 

12 měsíců)
4 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

§ 23/1/f 
PřesZ

--- Do 10 000 Kč Lze uložit 6 až 
12 měsíců

4 řízení motorového vozidla bez držení příslušné 
skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

§ 125c/1/e/1 
ZSP

--- 25 000 – 50 000
Kč

1 rok až 2 roky



Počet 
bodů

Skutková podstata Příslušný § Bloková 
pokuta

Výše pokuty
(příp. jiné 

sankce)

Zákaz 
činnosti

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

§ 125c/1/k 
ZSP

Do 2 000 Kč 1 500 až 2 500 Kč ---

3 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené 
zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a 
více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

§ 125c/1/f/3 
ZSP

Do 2 500 Kč * 2 500 až 5 000 Kč 1 až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a 
vícekrát během 

12 měsíců)
3 nezastavení vozidla před přechodem pro chodce 

v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
§ 125c/1/f/6 

ZSP
Do 2 500 Kč * 2 500 až 5 000 Kč 1 až 6 měsíců 

(spáchá-li 2x a 
vícekrát během 

12 měsíců)
3 překročení povolených hodnot stanovených 

jiným právním předpisem při kontrolním vážení 
vozidla podle jiného právního předpisu

§ 42a/4/c 
zákona č. 

13/1997 Sb.

Do 15 000 Kč Do 500 000 Kč ---

3 řízení motorového vozidla bez držení platného 
osvědčení profesní způsobilosti řidiče

§ 125c/1/e/3 
ZSP

--- 5 000 až 10 000
Kč

6 měsíců až 1 
rok

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

§ 125c/1/k 
ZSP

Do 2 000 Kč 1 500 až 2 500 Kč ---

2 neoznačení překážky provozu na pozemních 
komunikacích, kterou řidič způsobil

§ 125c/1/k 
ZSP

Do 2 000 Kč 1 500 až 2 500 Kč ---

2 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené 
zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 
km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více 
než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec

§ 125c/1/f/4 
ZSP

Do 1 000 Kč 1 500 až 2 500 Kč ---

2 držení telefonního přístroje nebo jiného 
hovorového nebo záznamového zařízení v ruce 
nebo jiným způsobem při řízení vozidla

§ 125c/1/f/1 
ZSP

Do 1 000 Kč 1 500 až 2 500 Kč ---



*) Blokovou pokutu lze udělit pouze v případě, že se řidič přestupku dopustil poprvé během 12 měsíců. (§ 125c odst. 5, 7 ZSP)
**) Lze uložit také samostatně domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu.




