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ŘIDIČI – ÚPRAVY OD 1.1.2010 
 
 

Od 1.1.2010 nabývá ú činnosti nový trestní zákoník (40/2009 Sb.). 
 
Shrnutí k řízení motorových vozidel: 
 
Řízení bez řidi čského oprávn ění a řízení při zákazu řízení 
 
Trestným činem není od 1.1.2010 řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění (přestupek s pokutou               
25-50.000,- Kč a udělením zákazu činnosti řídit motorová vozidla na 1-2 roky). 
Řízení motorového vozidla přes udělený zákaz řízení je však trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí se sazbou          
až 3 roky vězení. 
 
 
Zjednodušen ě řečeno.  
 
Pokud n ěkdo řídí motorové vozidlo a nemá v ůbec řidi čák nebo nemá oprávn ění pro daný druh motorového vozidla, jde      
o přestupek s pokutou a ud ělením zákazu řízení. 
 
Pokud však n ěkdo bude řídit motorové vozidlo p řesto, že mu byl ud ělen zákaz řízení pro p ředešlý p řestupek či přestupky, 
pak jde o trestný čin ma ření výkonu ú ředního rozhodnutí se sazbou až 3 roky v ězení. 
 
 
Usmrcení z nedbalosti   
 
� až 3 roky vězení 
� při hrubém porušení předpisů 2–8 let vězení 
� při usmrcení 2 a více osob hrubým porušením předpisů 3-10 let vězení 
 
Ublížení na zdraví z nedbalosti 
 
� až 1 rok vězení 
� při ublížení 2 a více osobám hrubým porušením předpisů až 3 roky vězení 
� při těžkém ublížení na zdraví až 2 roky vězení 
� při těžkém ublížení na zdraví 2 a více osobám hrubým porušením předpisů 2-8 let 
 
Neposkytnutí pomoci řidi čem dopravního prost ředku  
 
� až 5 let vězení 
 
Obecné ohrožení z nedbalosti 
 
� až 2 roky vězení 
� při těžké újmě na zdraví nebo značné škodě až 5 let vězení 
� při usmrcení nebo škodě velkého rozsahu až 8 let vězení 
 
Řízení pod vlivem návykové látky 
 
� až 1 rok vězení 
 
Dopravní nehoda pod vlivem návykové látky 
 
� až 3 roky vězení při ublížení na zdraví nebo větší škodě nebo jiném závažném následku 
 
 
Od 1.1.2010 platí novinky také v zákon ě o pojišt ění odpov ědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.). 
 
(§ 8 odst. 4) Do zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byla přidána povinnost pojištěného předložit pojišťovně bez 
zbytečného odkladu záznam o dopravní nehodě v případě nehody nepodléhající oznámení Policii podle zákona o silničním 
provozu. Tato povinnost je uložena účastníkům nehody v zákoně o silničním provozu již od 1.1.2009.  
 
(§ 8 odst. 5) Požaduje-li pojišťovna po pojištěném, aby oznámil Policii i dopravní nehodu, kterou podle zákona o silničním provozu 
oznámit nemusí, uhradí mu podle nové úpravy náklady s tím spojené.  
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Výpis vybraných ustanovení nového trestního zákoník u (40/2009 Sb.) vztahující se 
k problematice silni čního provozu – stav k 1.1.2010 

 
§ 122 Ublížení na zdraví a t ěžká újma na zdraví  
  
    (1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných 
nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. 
    (2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou  
 

a) újmou na zdraví 
b) zmrzačení, 
c) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, 
d) ochromení údu, 
e) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, 
f) poškození důležitého orgánu, 
g) zohyzdění, 
h) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 
i) mučivé útrapy, nebo 
j) delší dobu trvající porucha zdraví. 

 
§ 143 Usmrcení z nedbalosti  
  
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou 
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o 
ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony. 
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob. 
 
§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti  
  
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 
(3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo 
zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. 
  
§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti 
 
(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo 
funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 
(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo 
zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
  
§ 151 Neposkytnutí pomoci řidi čem dopravního prost ředku  
 
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, 
potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem 
činnosti. 
  
§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti 
 
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v 
nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných 
podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné 
nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, 
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 

uloženou mu podle zákona, nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví. 

 
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt. 
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§ 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky 
 
(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by 
mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým 
trestem nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím 
majetku nebo jiný závažný následek, 

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li 
hromadný dopravní prostředek, nebo 

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn. 
  
§ 276 Poškození a ohrožení provozu obecn ě prosp ěšného za řízení 
 
(1) Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání, bude potrestán odnětím svobody až na tři 
léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

a) zničí-li, odstraní-li nebo učiní-li neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení, 
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně prospěšného zařízení, nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 písm. a) škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 
§ 277 Poškození a ohrožení provozu obecn ě prosp ěšného za řízení z nedbalosti 
 
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně 
prospěšného zařízení, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

  
§ 337 Maření výkonu ú ředního rozhodnutí a vykázání 
 
(1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že 

a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle 
jiného právního předpisu, 

b) zdržuje se na území České republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění nebo bylo rozhodnuto o jeho správním vyhoštění, 
c) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na které se vztahuje trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje 

omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu, 
d)  navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného 

závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu, 
e) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu 

výkonu tohoto trestu, 
f) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu, 
g) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby, 
h) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel zabezpečovací detence, nebo 
i) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného léčení nebo ochranné výchovy, které byly uloženy 

soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří 
dohled uložený při ukončení ochranného léčení, 
 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
 

(2) Stejně bude potrestán, kdo se dopustí závažného nebo opakovaného jednání, aby zmařil vykázání provedené podle jiného právního 
předpisu nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední 
okolí a zdržet se vstupu do něj nebo povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním. 
(3) Kdo zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že 

a) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní věc nebo jinou majetkovou hodnotu, které se takové rozhodnutí 
týká, nebo 

b) uprchne stráži, z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, 
 
    bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem. 
 
  
 


