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Za Schengen bez hraničních kontrol

Srovnání národních dopravně-bezpečnostních pravidel
Srovnání situace v Česku, Německu a Rakousku

Chystáte se na cestu do Německa či Rakouska? Informujte se o pravidlech platných v těchto zemích, která se v některých případech od
těch českých liší.
Orientaci v základních pravidlech platných v Německu a Rakousku by vám měla ulehčit následující srovnávací tabulka a další upřesňující
informace.

Německo

Rakousko

Česko

nejvyšší povolená rychlost
km/hod
(obec – mimo obec –
dálnice)

50 – 100 – bez limitu
(doporučená 130)

50 – 100 – 130, pokuta do
726 EUR, možnost
odebrání řidičského
průkazu na 2 týdny

50 – 90 – 130, pokuta do 10
tis. Kč, záznam do bodového
systému

alkohol

povoleno max. 0,5 promile
alkoholu v krvi (pokuta 500–
1500 EUR)

povoleno max. 0,5 promile
alkoholu v krvi (pokuta 300–
5900 EUR)
u řidičů mladších 20 let
nebo u držitelů řidičského
průkazu "na zkoušku"
povoleno max. 0,1 promile
alkoholu

nulová tolerance alkoholu
v krvi (v přestupkovém řízení
pokuta 10–50 tis. Kč a zákaz
činnosti, lze posuzovat i jako
trestný čin; záznam do
bodového systému)

u řidičů mladších 21 let
nebo u starších řidičů
disponujících řidičským
průkazem kratší dobu než 4
roky neexistuje žádná
tolerance požití alkoholu či
jízdy s alkoholickým
nápojem (pokuta 250 EUR)
drogy – více viz níže

zákaz řízení vozidla pod
vlivem omamných látek
(pokuta 500–1500 EUR)

zákaz řízení vozidla pod
vlivem omamných látek

zákaz řízení vozidla pod
vlivem omamných látek (v
přestupkovém řízení pokuta
až 10 až 50 tis. Kč a zákaz
činnosti, lze posuzovat i jako
trestný čin; záznam do
bodového systému)

povinnost připoutat se za
jízdy bezpečnostním
pásem

ANO obecně platí pro řidiče
i spolujezdce (pokuta 30
EUR), povinnost dětských
autosedaček

ANO obecně platí pro řidiče
i spolujezdce, povinnost
dětských autosedaček

ANO obecně platí pro řidiče
i spolujezdce, povinnost
dětských autosedaček
(pokuta do 2, 5 tis. Kč,
záznam do bodového
systému

povinnost celodenního
svícení

NE

NE

ANO – po celý rok (pokuta
do 2,5 tis. Kč, záznam do
bodového systému)

telefonování během řízení

zákaz držení telefonního
přístroje v ruce nebo jiným
způsobem při řízení vozidla
(pokuta 40 EUR), platí i při
stání vozidla s běžícím
motorem; povoleno je
telefonování s využitím sady
hands-free

zákaz držení telefonního
přístroje v ruce nebo jiným
způsobem při řízení vozidla
(pokuta 50 EUR); povoleno
je telefonování s využitím
sady hands-free

zákaz držení telefonního
přístroje nebo jiného
hovorového nebo
záznamového zařízení
v ruce nebo jiným způsobem
při řízení vozidla (pokuta
1,5–2,5 tis. Kč, záznam do
bodového systému);
povoleno je telefonování
s využitím sady hands-free

placené dálnice

NE

ANO

ANO

převážené věci

zákaz převozu zavíracích
nožů pro jednu ruku nebo
nožů s pevnou
čepelí delší než 12 cm (více
viz níže)
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další specifika

kontrola dodržování
bezpečné vzdálenosti mezi
vozidly jedoucími v koloně
zákaz používání antiradarů
povinné ekologické známky
v určitých městech (tzv.
zelené zóny – více viz níže)

povinná výbava – více viz
níže

výstražný trojúhelník

kontrola způsobu tažení
přívěsů
kontrola technické
způsobilosti (především
nákladních) vozidel pomocí
technického kontrolního
prostředku

reflexní vesta uložená
v dosahu řidiče (tj. ne
v kufru)
lékárnička

zákaz používání antiradarů –
zakázáno používat aktivní
rušičky radarů, které lze
použít proti laserovým
měřičům rychlosti
kontroly kolků u lihovin
a cigaret

Od 15. 9. 2009: reflexní
vesta, lékárnička (vč.
isotermické fólie a postupu
při zvládání dopravní nehody
dle vyhl. č. 283/2009 Sb. –
pozn. do 31. 12. 2010 lze
použít lékárničku ve
vybavení dle původního
předpisu), náhradní žárovky
a nářadí k jejich výměně,
výstražný trojúhelník,
rezervní pneumatika (v
některých případech lze
nahradit smluvním vztahem,
na jehož základě bude
zajištěna oprava
pneumatiky), příruční zvedák
(hever), klíč na matice
(šrouby) kol, náhradní
pojistka (motocykly,
motorové tříkolky, hasicí
přístroj (autobusy).

Povinná výbava
Od roku 1968 platná vídeňská Úmluva o silničním provozu říká, že povinnou výbavu vozu určuje země, kde je automobil registrován. Při jízdě do
země, která úmluvu podepsala (vč. ČR, Rakouska a Německa), by policie neměla výbavu auta posuzovat podle vnitrostátních vyhlášek.
V praxi tomu tak však není. Zvláště v Rakousku se kontroly zaměřují na povinnou výbavu stanovenou rakouskými zákony – poměrně často bývá
pokutována chybějící reflexní vesta, která musí být dle rakouských předpisů v dosahu řidiče, její umístění v kufru je tedy nedostatečné. Povinnost
obléknout si reflexní vestu navíc platí při vystoupení z vozidla na dálnicích a silnicích při nehodě.
V Německu, ale i v Česku, reflexní vesta netvoří součást povinné výbavy vozidel řízených ze soukromých účelů.
Převoz nožů v Německu
Podle § 42 a č. 2 zákona o zbraních je (od 1. dubna 2008) zakázán dovoz zavíracích nožů pro jednu ruku nebo nožů s pevnou čepelí delší než 12
cm.
Dle odst. 2 citovaného ustanovení zákaz neplatí, když je nůž transportován v uzavřeném pouzdře nebo když pro jeho dovoz existuje oprávněný
zájem. Oprávněný zájem existuje tehdy, když jsou předměty dováženy v souvislosti s výkonem povolání, s dodržováním tradic, se sportem nebo
slouží všeobecně uznávanému účelu.
I nadále existuje zákaz dovozu
l nožů s čepelí kolmou k rukojeti, motýlků, gravitačních nožů,
l vyhazovacích nožů, s výjimkou těch, jejichž čepel vystřeluje z rukojeti ze strany a
¡ není delší než 8,5 cm,
¡ ve svém středu vykazuje minimálně šířku 20 % své délky,
¡ není oboustranně naostřená a
¡ má spojitý hřbet, který se směrem k ostří zužuje.

Drogy
Držení drog je nezákonné v ČR, Německu i Rakousku, a to i pro vlastní potřebu. Dle české právní úpravy není přechovávání malého množství
drog od 1. 1. 2010 posuzováno jako trestný čin, ale pouze jako přestupek. Dle dosavadních zkušeností se zejména německé kontroly často
zaměřují na převoz drog či jiných omamných látek. V návaznosti na účinnost nového českého trestního zákoníku rakouská policie oznámila
provádění důkladnějších kontrol u českých hranic zaměřených na drogy.
V ČR platí od 1. 1. 2010 nová pravidla týkající se přechovávání drog. Novelizací trestního zákoníku a souvisejících předpisů (přestupkový zákon a
nařízení vlády) došlo ke změnám v oblasti posuzování trestní odpovědnosti za nedovolené nakládání s drogami. Neoprávněné přechovávání drog
pro vlastní potřebu zůstalo nezákonné a postižitelné vždy: v malém množství podle zákona o přestupcích, v množství větším než malém podle
trestního zákoníku. Jednu z hlavních změn představuje definice pojmu „množství větší než malé“ ve vládním nařízení a nikoliv interním předpisem,
jak tomu bylo dříve. Např. v případě marihuany se za množství větší než malé považuje množství větší než 15 g sušiny, u hašiše se jedná o více
než 5 g.
Za neoprávněné přechovávání malého množství jakékoliv drogy pro vlastní potřeby může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15
000 Kč (cca 550 EUR).
V Německu je trestné držení drog, včetně malého množství pro osobní potřebu, a může být postihováno podle trestního zákona. V praxi však
existují rozdíly v přístupu k jednotlivým případům závisející mj. na množství přechovávané drogy. Pakliže je objeveno malé množství drogy, může
být výsledkem rozhodnutí státního zástupce neudělit trest. Vnímání malého množství se liší dle spolkové země, v případě Bavorska i Saska horní
hranici pro toto množství představuje 6 g drogy.
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Dle rozhodnutí Spolkového ústavního soudu je uplatňován zákaz neúměrných trestů, dle kterého by držení konopí nemělo vést k trestnímu
stíhání, jsou-li splněny následující podmínky: osobní potřeba, malé množství, občasné užívání a žádná újmy jiným osobám.
V Rakousku je trestné držení drog, včetně malého množství pro osobní potřebu, a může být postihováno podle trestního zákona. Státní zástupci
mají relativní volnost při rozhodování, zda potrestat držení malého množství drog pro osobní potřebu. V praxi obvykle dochází k podmínečnému
ustoupení od potrestání. Malé množství představují 2 g drogy.
Zábavná pyrotechnika
Ve všech třech státech platí zákaz převozu necertifikované zábavné pyrotechniky.
Zvláště v Německu platí velmi přísná pravidla, která rozdělují pyrotechniku do 4 kategorií, z nichž pouze první (tzv. Klasse I) může být koupena
a používána kýmkoliv bez dalších omezení týkajících se věku, časového použití (např. kategorie II, do níž spadá většina nejčastěji používaných
raket, může být používána pouze na Silvestra, u jiných příležitostí je nutné zvláštní povolení) či speciálních oprávnění.
Alkohol a tabák
V rámci EU existuje množstevní omezení pro převoz alkoholu a tabáku pro osobní potřebu. Při cestách mezi ČR, Německem a Rakouskem jsou
příslušné limity následující:
tabákové výrobky
800 cigaret
400 cigarillos a doutníků o váze menší než 3 g/kus
200 ostatních doutníků
1 kg tabáku ke kouření

l
l
l
l

alkoholické nápoje
110 l piva
10 l destilátů
20 l alkoholizovaného vína (např. portské nebo sherry)
90 l vína (z toho max. 60 l šumivého vína)

l
l
l
l

Minerální oleje
Minerální oleje mohou být přepravovány v množství dopravovaném v běžných nádržích zvýšeném o 20 l. Povoleno je také 5 tlakových nádob
zkapalněných ropných plynů o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.
Káva (pouze pro Německo)
10 kg kávy
Jízda v zapůjčeném vozidle
Pokud nejste vlastníkem vozidla, které řídíte, mohou policisté v zahraničí vyžadovat potvrzení o tom, že vám vlastník vozidlo pro jízdu zapůjčil.
Různé
Pokud není vaše registrační značka na vozidle vybavena modrým proužkem EU, je nutné mít na vozidle rozlišovací značku státu evidence.
V případě, že je vlivem povětrnostních podmínek snížená viditelnost ve dne pod 50 m, platí na dálnicích v SRN nejvyšší dovolená rychlost 50
km/h. V případě nezaplacení pokuty za dopravní přestupek může být policistou na místě zabavena cenná věci nebo i zadržen automobil.
Ekologické známky povinné v zelených zónách v Německu
V rámci některých německých měst existují tzv. ekologické zóny, do nichž smí vjíždět pouze vozidla vybavená příslušnou ekologickou známkou –
porušení této povinnosti je trestáno pokutou (40 EUR) a trestnými body. Ekologická známka je povinná pro všechna vozidla, včetně vozidel
registrovaných v zahraničí.
V současné době tyto zóny platí v Berlíně, Kolíně, Hannoveru, v určité části Dortmundu (Brackler Strasse) a na 8 místech spolkové země
Bádensko-Würtembersko: Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Mühlacker, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart a Tübingen.
Více informací naleznete zde
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