
Jednodušší bodový systém účinný od 1.8.2011

Hlavním cílem aktuálně prováděné novelizace silničního zákona má být zjednodušení celého systému 
postihů. Z 44 původních položek bodového systému se stalo 27 nových položek. 

Méně závažné přestupky nebudou znamenat ztrátu bodů, takže například za překročení povolené 
rychlosti v obci o 5 km/h a mimo obec o 10 km/h zůstane vaše bodová sbírka kompletní. 

Jednobodové přestupky se úplně ruší. 

Přestupky bez bodů

Za následující přestupky vám bude hrozit pouze pokuta, bodové konto se ale jistě nezmění. 

Týká se to malého překročení rychlosti (v obci o 5 km/h, mimo obec o 10 km/h), nesvícení ve dne, 
jízdy ve vyhrazeném pruhu a ignorování zákazové nebo příkazové značky. 

Pokud usednete za volant s alkoholem v krvi, ale jeho hladina bude nižší nebo rovna 0,3 promile,
vyváznete jen s pokutou. 

Bez bodů vyváznete i když budete řídit motorové vozidlo bez platného posudku o zdravotní 
způsobilosti, za řízení vozidla, dále při řízení vozidla, které není v registru silničních vozidel nebo má 
jinou než přidělenou registrační značku. 

Nebodovaná je nedovolená jízda po tramvajovém pásu a neoprávněná jízda na dálnici. Ve všech těchto
případech nehrozí body, ale jen peněžitá pokuta. 

Přestupky za 7 bodů

Nejširší škála a největší počet přestupků je v nejvyšší sedmibodové sazbě. 

Za řízení vozidla po požití alkoholu či návykové látky, otáčení či jízdu po dálnici v protisměru, 
vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno atp. hrozí řidičům 7 trestných bodů 
(původně 6). Toto zvýšení bylo navrženo na základě statistiky dopravních nehod. 

Přestupky za 7 bodů

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Počet 
bodů

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 v žilní krvi 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

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

7

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

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

7

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

7

Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 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

7

Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7
Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7

Nově je zařazeno udělení 7 bodů za neposkytnutí účinné první pomoci či nepřivolání pomoci při 
nehodě. 

Přestupky za 5 bodů

Ke zvýšení sazby ze 3 na 5 bodů došlo u ohrožení jiného řidiče při přejíždění mezi pruhy. 

Za ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování na místo ležící mimo
pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání jste 
dosud mohli dostat 3 trestné doby. Nově rovnou 5. 

Přestupky za 5 bodů

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Počet 
bodů

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

5

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h 
a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec

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

5

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

5

V pětibodové skupině jsou přestupky výrazného překročení povolené rychlosti, nezastavení na stopce, 
nebo řízení technicky nezpůsobilého vozidla, které ohrožuje okolí. 

Přestupky za 4 body

Za řízení vozidla, na které nemáte řidičské oprávnění, jste teď mohli vyfasovat 7 bodů, nově jen 4. 

Za ohrožování dětí tím, že je nepovezete v dětské sedačce, se bodový příděl zvyšuje ze 2 na 4 body. 

Přestupky za 4 body

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Počet 
bodů

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

4

Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 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

4

Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského 4



oprávnění
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí 4

Přestupky za 3 body

Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče vás bude stát 3 
body místo současných pěti. 

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu znamená 
3 trestné body (dříve 2). 

Přestupky za 3 body

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Počet 
bodů

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 
km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

3

Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
Překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení 
vozidla podle jiného právního předpisu

3

Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3

Přestupky za 2 body

Dvoubodové je nejnižší bodované překročení povolené rychlosti, držení telefonu při řízení a 
neoznačení překážky, kterou řidič vytvoří v silničním provozu. 

Přestupky za 2 body

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Počet 
bodů

Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 
5 km/h a méně než 20 km/h v obci, resp. o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec

2

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

2
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