
PĚT RAD aneb Silniční kontrola a kdo je
oprávněn zastavovat vozidla

D obrý den pane řidiči,
silniční kontrola,
předložte vaše dokla-

dy prosím – pravděpodobně
jedna z nejméně oblíbených
vět, se kterými se mohou ři-
diči vozidel setkat.

Přesto jsou silniční kont-
roly nedílnou součástí pro-
vozu na pozemních komuni-
kacích, a to ať se jedná jen o
namátkové kontroly vozidel
nebo kontroly, jejichž potře-
ba vyvstane až v důsledku
protiprávního jednání řidi-
če. V těchto pěti radách zdar-
ma se dozvíte, kdo je opráv-
něn vás při řízení zastavit a
jaká další případná omezení
musíte při silničních kont-
rolách strpět.

Rada první
Zákon o silničním provozu
stanoví osoby, jež jsou
oprávněny zastavovat vo-
zidla.

Podle zákona č. 361/2000

Sb., o silničním provozu, je
oprávněn zastavovat vozidla:
j policista ve stejnokroji
j vojenský policista ve stej-
nokroji
j strážník obecní policie ve
stejnokroji, a to pouze, jestliže
to vyžaduje situace před pře-
chodem pro chodce k zajištění
bezpečného přechodu osob
nebo jestliže řidič vozidla ne-
bo přepravovaná osoba je po-
dezřelá ze spáchání přestupku
týkajícího se bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích

Dále má oprávnění zasta-
vovat vozidla například za-
městnanec provozovatele
dráhy v blízkosti železničního
přejezdu, účastník dopravní
nehody či dopravce hromadné
dopravy, vyžadují-li to pro-
vozní nebo jiné závažné důvo-
dy a další osoby uvedené v zá-
koně. Bezvýjimečné oprávně-
ní zastavovat vozidla přísluší
tedy pouze policistovi ČR a vo-
jenskému policistovi, stráž-
ník obecní policie tak nemůže
například provádět namátko-
vé silniční kontroly.

Rada druhá

V případě silniční kontroly
musíte oprávněné osobě
předložit stanovené dokla-
dy.

Jestliže jste byli důvodně
zastaveni k silniční kontrole,
musíte předložit:
q řidičský průkaz
q osvědčení o registraci vozi-
dla (malý technický průkaz)

q doklad o sjednaném povin-
ném ručení (zelená karta)

Řidiči starší 65 let musí na-
víc u silniční kontroly před-
ložit doklad o zdravotní způ-
sobilosti řídit vozidlo. (Drži-
telé řidičského oprávnění
jsou povinni se podrobit pra-
videlné lékařské prohlídce
nejdříve šest měsíců před do-
vršením 65 a 68 let věku a nej-
později v den dovršení stano-
veného věku, po dovršení 68
let věku pak každé dva roky.)
Při rutinní silniční kontrole
však řidiči nejsou povinni
předkládat občanský průkaz.

Rada třetí
Ve vymezených případech
může policista ČR provést i
prohlídku vozidla.

Policista je oprávněn zasta-
vit dopravní prostředek a
provést jeho prohlídku,
pronásleduje-li pachatele
úmyslného trestného činu,
pátrá-li po pachateli úmysl-
ného trestného činu nebo po
věcech z takového trestného
činu pocházejících anebo s ta-
kovým trestným činem sou-
visejících, pátrá-li po osobách
hledaných, pohřešovaných
nebo protiprávně se zdržují-
cích na území České republi-
ky, zbraních, střelivu, výbuš-
ninách, omamných a psycho-
tropních látkách a jedech, vě-
cech pocházejících z trestné
činnosti anebo souvisejících s
trestnou činností, má-li dů-
vodné podezření, že se v do-
pravním prostředku takový
pachatel nebo věci nachází.

Dále je policista oprávněn za-
stavit dopravní prostředek a
provést jeho prohlídku, má-li
důvodné podezření, že použí-
váním dopravního prostřed-
ku, na dopravním prostředku
nebo v souvislosti s doprav-
ním prostředkem byl spáchán
trestný čin.

Rada čtvrtá
Policista ČR je oprávněn
zabránit řidiči v odjezdu.

Policista může při dohledu
na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komu-
nikacích přikázat řidiči mo-
torového vozidla vhodné mís-
to k odstavení vozidla a za-
bránit mu v jízdě použitím
technického prostředku k za-
bránění odjezdu vozidla nebo
odtažením vozidla, zejména
tehdy, je-li řidič podezřelý, že
bezprostředně předtím zavi-
nil dopravní nehodu, při které
došlo k usmrcení nebo těžké
újmě na zdraví, řídil-li moto-
rové vozidlo pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové lát-
ky, ujel-li řidič z místa do-
pravní nehody, na které měl
bezprostředně předtím účast
a kterou byl povinen policii
oznámit, a v dalších podob-
ných situacích.

Rada pátá
Některé z důvodů, pro které
je policista oprávněn za-
bránit v odjezdu vozidla,
mohou být i důvodem pro
zadržení řidičského průka-
zu řidiče.

Ve výše uvedených přípa-
dech může policista vedle za-
bránění řidiči v odjezdu rov-
něž zadržet jeho řidičský prů-
kaz. Policista, který zadržel
řidičský průkaz, poučí držite-
le řidičského průkazu o dů-
sledku zadržení řidičského
průkazu a vydá držiteli řidič-
ského průkazu písemné po-
tvrzení o zadržení řidičského
průkazu. Bez zbytečného od-
kladu po zadržení řidičského
průkazu pak policista oznámí
zadržení řidičského průkazu
registru řidičů a u zahranič-
ních řidičů příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností. Po dobu
zadržení řidičského průkazu
nesmí držitel řidičského
oprávnění řídit motorové vo-
zidlo.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-
dených právních předpisů účinných

ke dni 1. 10. 2014:
Zákon č. 361/2000Sb., o silničním pro-
vozu, Zákon č. 273/2008Sb., o Policii

České republiky
Rubrika Pět rad zdarma je společným

projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –

www.pravnilinka.cz.

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Nepřehlédněte

Deník se po krátké pauze vrací

k oblíbené rubrice Pět rad.

V pondělí se v právní poradně

dozvíte, jak postupovat

v konkrétních situacích, a čeho

se naopak vyvarovat.

Příští téma: Náklady řízení

NEJČERSTVĚJŠÍ INFORMACE ČTĚTE NA
www.msdenik.cz

Policejní zprávy

Krnovskou hernu
přepadl lupič

Krnov – Šok zažila o víkendu
pracovnice jedné z krnov-
ských heren. V noci z pátku na
sobotu vešel do herny v Jese-
nické ulici muž, který začal na
ženu křičet, že chce, aby mu
okamžitě vydala všechny pe-
níze.

„Muž nepoužil žádné násilí,
obsluha ale byla natolik v šo-
ku, že mu okamžitě vydala pe-
níze z kasy,“ sdělila opavská
policejní mluvčí Pavla Wel-
nová. Poté měl muž utéct ne-
známo kam.

Kolik si zloděj odnesl a kde
se nyní nachází i s penězi, za-
tím není známo. Policie na
případ uvalila embargo. (str)

Hasiči vyprošťovali
tatrovku s kamením

Třinec – Dvě jednotky profe-
sionálních hasičů zasahovaly
v pátek šest hodin v Třinci-Ne-
borech u nehody nákladního
vozu, který se srazil s osob-
ním automobilem Volkswa-
gen Polo. Hasiči museli tat-
rovku, která převážela kame-
ní, vyprošťovat z příkopu na
silnici pomocí dvou speciálů –
jeřábu Demag/Terrex, vypro-
šťovacího Mercedesu Actros
Bizon. Kolize se obešla bez zra-
nění. (sru) Foto: HZSMSK
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