
Úprava v SRN
Úprava v ČR po 1.7.2006
Zastavení a stání
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
Nepřípustné zastavení
  0
porušení   povinnosti   vyplývající   ze   zákazové   nebo   příkazové
 značky   (kromě   výše   uvedených   případů   překročení   nejvyšší
 dovolené   rychlosti   stanovené   dopravní   značkou,   porušení   zákazu
 předjíždění   stanoveného   dopravní   značkou   a   zákazové   značky
 B   29   -   zákaz   stání)         
1
Bezpečnost osob
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
Jízda na motocyklu bez helmy
 
porušení   povinnosti   být   za   jízdy   připoután   bezpečnostním   pásem
 nebo   užít   ochrannou   přílbu                                          
 
2

Nezapnuté pásy
 


Dítě není správně zajištěno
 
porušení   povinnosti   použít   dětskou   autosedačku   nebo   bezpečnostní
 pás   při   přepravě   dětí   podle   §   6                                     
2
Přeprava dítěte bez helmy na motocyklu
1


Dítě přepravováno bez zajištění
1


Předjíždění
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
předjíždění  bez dostatečné boční vzdálenosti
 
Předjíždění   vozidla   v   případech,   ve   kterých   je   to   zákonem
 zakázáno                                                            
6
předjížděný zvýšil rychlost
 


tam, kde je to značko zakázáno
1


předjíždění zprava mimo obec
3


s nedostatečným rychlostním rozdílem
3


s možným ohrožením vozidel v protisměru nebo na nepřehledném místě
3


- tam, kde je to navíc zakázáno značkou nebo čarami
4


- s ohrožením
4


Překročení rychlosti
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
do 10 km/h v obci
 
 
 0
 
 
 
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                                                 
2
do 10 km/h mimo obec

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                                                 
 
2
11 - 15 km/h mimo obec



11 - 15 km/h v obci



16 - 20 km/h v obci



16 - 20 km/h mimo obec



21 - 25 km/h v obci
1
překročení   nejvyšší   dovolené   rychlosti   stanovené   zákonem   nebo
 dopravní   značkou   o   20   km.h -1   a   více   v   obci   nebo   o   30   km.h -1
 a   více   mimo   obec                                                    
3
21 - 25 km/h mimo obec
1
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                                                 
2
26 - 30 km/h v obci
3

překročení   nejvyšší   dovolené   rychlosti   stanovené   zákonem   nebo
 dopravní   značkou   o   20   km.h -1   a   více   v   obci   nebo   o   30   km.h -1
 a   více   mimo   obec                                                    
3

26 - 30 km/h v obci



31 - 40 km/h mimo obec



31 - 40 km/h v obci



41 - 50 km/h v obci
4
překročení   nejvyšší   dovolené   rychlosti   stanovené   zákonem
 nebo   dopravní   značkou   o   40   km.h -1   a   více   v   obci   nebo
 o   50   km.h -1   a   více   mimo   obec                                        5
5
41 - 50 km/h mimo obec
3
překročení   nejvyšší   dovolené   rychlosti   stanovené   zákonem   nebo
 dopravní   značkou   o   20   km.h -1   a   více   v   obci   nebo   o   30   km.h -1
 a   více   mimo   obec                                                    
3

51 - 60 km/h v obci
4
překročení   nejvyšší   dovolené   rychlosti   stanovené   zákonem
 nebo   dopravní   značkou   o   40   km.h -1   a   více   v   obci   nebo
 o   50   km.h -1   a   více   mimo   obec                                        5
5
51 - 60 km/h mimo obec
4


61 - 70 km/h v obci
4


61 - 70 km/h mimo obec
4


über 70 km/h v obci
4


über 70 km/h mimo obec
4


Přednost v jízdě
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
- byl někdo omezen
 
nedání   přednosti   v   jízdě   v   případech,   ve   kterých   je   řidič
 povinen   dát   přednost   v   jízdě                                        
4
- byl někdo ohrožen
3




při   řízení   vozidla   neumožnění   chodci   na   přechodu   pro   chodce
 nerušené   a   bezpečné   přejití   vozovky                                 
4
Semafory
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
jízda na červenou
3
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
- někdo byl ohrožen
4


déle než 1s po změně signálu
4


- někdo byl ohrožen
4


Odbočování
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
Provoz v příčném směru omezen
 


Provoz v příčném směru ohrožen
3
při   řízení   vozidla   ohrožení   chodce   přecházejícího   pozemní
 komunikaci,   na   kterou   řidič   odbočuje                                
4
před odbočením  na zelenou šipku nezastavil
3


Dálnice
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
zastavení na výjezdu
 


zastavení mimo výjezd
 


- s ohrožením jiných
3


nedání přednosti při najíždění
3
nedání   přednosti   v   jízdě   v   případech,   ve   kterých   je   řidič
 povinen   dát   přednost   v   jízdě                                        
4
nerespektování pravidla jedoucího zprava
1


předjíždění odstavným pruhem
2
neoprávněné   užití   vyhrazeného   jízdního   pruhu                   
1
otáčení nebo jízda v protisměru
 
při   jízdě   na   dálnici   nebo   silnici   pro   motorová   vozidla   otáčení
 se   nebo   jízda   v   protisměru   nebo   couvání   v   místě,   kde   to   není
 dovoleno                                                           
6
- na nájezdu a výjezdu
4



- na odbočovacím nebo odstavném pruhu



- na vozovce



Alkohol
Přestupek
Bodů
Přestupek
Bodů
- 0,5 - 1,09 Promile alkoholu
4
řízení   vozidla   bezprostředně   po   požití   alkoholického   nápoje
 nebo   po   užití   jiné   návykové   látky   nebo   v   takové   době   po   požití
 alkoholického   nápoje   nebo   po   užití   jiné   návykové   látky,   po 
 kterou   je   řidič   ještě   pod   jejich   vlivem                             6
6


řízení   vozidel   ve   stavu   vylučujícím   způsobilost,   kterou   si
 řidič   přivodil   užitím   alkoholického   nápoje   při   zjištěném   obsahu
 alkoholu   v   těle   řidiče   ve   výši   menší   nebo   rovné   0,3   promile         
3


řízení   vozidla   ve   stavu   vylučujícím   způsobilost,   kterou
 si   řidič   přivodil   užitím   alkoholického   nápoje   nebo   jiné
 návykové   látky   při   zjištění   obsahu   alkoholu   v   těle   řidiče
 ve   výši   nad   0,3   promile   nebo   užitím   jiné   návykové   látky             
7


