Změny vyplývající ze zákona č. 365/2021 Sb.
…účinnost od 1. ledna 2022

Přepravovaná osoba, která se „aktivně podílí“ na jízdě vozidla, například při jízdě na motocyklu,
nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (§ 9 zákona).
Při předjíždění cyklisty musí řidič dodržet od cyklisty bezpečný boční odstup nejméně 1,5 m.
V místech s nejvyšší dovolenou nepřevyšující 30 km.h-1 musí být dodržen boční
odstup nejméně 1 m (§ 17 zákona).

Zákazy předjíždění platí stále:

Řidič nesmí předjíždět
a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,
b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,
c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na
pozemních komunikacích,
d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,
e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné
předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném
na vozovce v tomtéž směru jízdy,
f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí
1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,
2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,
3. na hlavní pozemní komunikaci,
4. na křižovatce s řízeným provozem,
g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Řidiči vozidel smějící jet rychlostí nejvýše 90 km.h-1 mimo obec, nejvýše 110 km.h-1 na
silnici pro motorová vozidla a nejvýše 130 km.h-1 na dálnici jsou rozšířeny o řidiče
vozidel integrovaného záchranného systému, a to bez ohledu na hmotnost vozidla (§ 18 zákona).

Zákon nově řeší užívání „označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče“ (§ 67 zákona).
Nově definovaná vozidla zařazená do skupiny AM (§ 80a zákona).
•
•

2 a 3kolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1 a
nepřevyšující 45 km.h-1
čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C opravňuje také k řízení vozidel
zařazených do skupiny T (§ 81 zákona).
Obecní policie může příkazem na místě řešit též přestupky týkající se vyhrazeného jízdního
pruhu a přestupky přepravované osoby (§ 124 zákona).
V tzv. bodovém systému, tj. v příloze zákona, přibyla položka za 2 body.
Jedná se o neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro vozidla s parkovacím
průkazem a neoprávněné užití tohoto průkazu (příloha k zákonu).

Od 1. len 2022 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 294/2015 Sb. Novela byla vydána „za
minutu dvanáct“, má číslo 509/2021 Sb., a umožňuje přejetí podélné čáry souvislé při
předjíždění cyklisty.

