Odečítání bodů v bodovém hodnocení řidičů na základě absolvování školení
bezpečné jízdy
Podle § 123e odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provede obecní
úřad obce s rozšířenou působností záznam o odečtení 3 bodů v registru řidičů řidiči, který se
podle § 52e zákona č. 247/2000 Sb., zúčastnil školení bezpečné jízdy v akreditovaném
středisku a který:
y podal písemnou žádost o odečtení bodů
y doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné
jízdy, které není starší než 1 měsíc od podání žádosti

y neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než
10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.
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Příklady:
Výpis z registru řidiče ke dni podání žádosti do střediska bezpečné jízdy obsahuje:
4 body – při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné
přejití vozovky
2 body – překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o
méně než 20 km.h-1 v obci nebo o méně než 30 km.h-1 mimo obec
3 body – držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení
v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
1 bod – neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu
Řidič se může zúčastnit školení bezpečné jízdy, ke dni ukončení školení mu budou
odečteny 3 body.
Výpis z registru řidiče ke dni podání žádosti do střediska bezpečné jízdy obsahuje:
1 bod – porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla
1 bod – neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu
2 body – neoznačení překážky v provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
3 body – ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do
druhého
2 body – porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít
ochrannou přílbu
2 body – překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o
méně než 20 km.h-1 v obci nebo o méně než 30 km.h-1 mimo obec
Řidič se nemůže zúčastnit školení bezpečné jízdy (součet bodů 11).

Výpis z registru řidiče ke dni podání žádosti do střediska bezpečné jízdy obsahuje:
5 bodů – 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

2

5 bodů – řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně
ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
Řidič se může zúčastnit školení bezpečné jízdy, ke dni ukončení školení mu budou
odečteny 3 body.

Výpis z registru řidiče ke dni podání žádosti do střediska bezpečné jízdy obsahuje:
6 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 těle řidiče vyšší než 0,3 ‰ 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

Řidič se nemůže zúčastnit školení bezpečné jízdy (přestupek je ohodnocen 6 body).

Výpis z registru řidiče ke dni podání žádosti do střediska bezpečné jízdy obsahuje:
2 body – nedovolená jízda po tramvajovém pásu
Řidič se může zúčastnit školení bezpečné jízdy; budou mu odečteny pouze tyto 2 body.
2 body, které v registru řidiče zůstávají, však nesmějí být pozůstatkem např. 6 bodového
hodnocení (např.: předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno)
po odečtu 4 bodů podle § 123e.

y Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke dni
ukončení školení bezpečné jízdy (nejpozději do 3 pracovních dnů po podání žádosti).
y Na základě potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy lze odečet bodů provést pouze
jednou za kalendářní rok.
y Ke dni ukončení školení bezpečné jízdy musí být osoba držitelem řidičského
oprávnění.
y Řidič může absolvovat školení ve středisku bezpečné jízdy v den, kdy má zadržený
řidičský průkaz prokáže-li, že je držitelem řidičského oprávnění. Pozdější pozbytí
řidičského oprávnění (po dni absolvování školení bezpečné jízdy) nemá na možnost
odečtení 3 bodů žádný vliv.
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Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze 9a vyhlášky č. 31/2001 Sb.
(Novela vyhláškou č. 194/2006 Sb.).
y Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží po odečtení 3 bodů
pravomocné rozhodnutí (nebo oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení), které
nabylo právní moci před datem školení a záznamem bodů na základě tohoto rozhodnutí
řidič dosáhl ke dni ukončení školení 11 nebo 12 bodů, nebo byl přestupek ohodnocen 6
nebo 7 body, nárok na odečet bodů řidiči nevzniká.
y Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí, že v den podání žádosti o
odečtení 3 bodů má řidič na svém kontě již 12 bodů (a bylo mu odesláno „oznámení o
dosažení 12 bodů“) vzniká nárok na odečtení 3 bodů v případě, že v den ukončení
školení měl v registru řidičů zaznamenáno nejvýše 10 bodů ohodnocených méně než 6
body. V takovém případě je oznámení o dosažení 12 bodů bezpředmětné.
y Podle § 52g odst.2 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů může
provozovatel střediska bezpečné jízdy přijmout pouze řidiče, který doloží výpisem
z bodového hodnocení řidiče skutečnost, že ke dni konání školení bezpečné jízdy nemá
v registru řidiče zaznamenáno více než 10 bodů za přestupky, které jsou ohodnoceny
méně než 6 body.
y Pokud v době mezi podáním žádosti o přijetí ke školení a dnem, kdy školení probíhá
došlo ke změně v bodovém hodnocení, na jejímž základě již řidič zákonné podmínky
nesplňuje, k odečtu 3 bodů nedojde.
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