Vyhláška č. 294/2015 Sb.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích,
nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb.
Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány v tabulkách, kde je
uvedeno číslo značky, její vyobrazení, název, význam a užití. Popis významu a užití reflektuje
pravidla silničního provozu, stanovená zákonem č. 361/2000 Sb.
Uvádíme celé znění vyhlášky č. 294/2015 Sb., do textu jsou zapracovány jednotlivé přílohy
a upozornění na nové značky, případně na významnou odlišnost oproti dřívější právní úpravě.
Doplňující obrázky nebo fotografie jsou vždy označeny jako ilustrační, poznámky
a komentáře jsou na barevném pozadí.
294
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2015,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, §
43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67
odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 9 zákona:

ČÁST PRVNÍ
ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I
DOPRAVNÍ ZNAČKY
Díl 1
Svislé dopravní značky
Oddíl 1
Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách
§1
Provedení svislých dopravních značek
(1) Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené
se zemí.
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(2) Červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na němž je umístěna přenosná dopravní
značka, mají šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení.
(3) Proměnné dopravní značky jsou značky, jejichž provedení se může měnit. Barevné
provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek,
a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení
světlé.
Ilustrační foto: proměnná dopravní značka.

(4) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na
retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít
v kombinaci se světelnými signály.

§2
Umístění svislých dopravních značek
(1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních
komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.
(2) Svislé dopravní značky se umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad
vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji
pozemní komunikace zopakovány i při levém okraji pozemní komunikace.
Ilustrační obrázek: DZ Zákaz předjíždění je zopakována i při levém okraji pozemní
komunikace.
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(3) Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro
cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Konec
stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“, „Konec stezky
pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce na
zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při
levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.
(4) Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní
komunikace, k němuž se vztahují.
(5) Stálé značky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního
prostoru určené pro provoz vozidel.
(6) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo
s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se
odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro
označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“
(dále jen „předběžná značka“).
(7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak,
aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li
možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.
(8) Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek mohou být v odůvodněných
případech umístěny výjimečně i na vozovce.
(9) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být
vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo
zařízením pro dopravní informace.

§3
Platnost svislých dopravních značek
(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle pozemní komunikace platí pro celou pozemní
komunikaci v daném směru jízdy s výjimkou značky upravující zastavení nebo stání, která
platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž je umístěna.
Ilustrační obrázek: platnost dopravní značky zákaz zastavení.
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(2) Svislá dopravní značka umístěná nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru
jízdy. Je-li však nad vyznačeným jízdním pruhem umístěna zákazová nebo příkazová značka,
platí jen pro jízdní pruh, nad nímž je umístěna.
Ilustrační obrázek:

(3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní
značkou.
Poznámka: ukončení zákazu, omezení nebo příkazu nejbližší křižovatkou obsahovala i starší
právní úprava, např. vyhláška č. 99/1989 Sb., v článku 6 přílohy k vyhlášce.

(4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou
umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím
vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za
posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.
(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní
pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“, „Dej
přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší křižovatku.
(6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li
stanoveno jinak.
Poznámka: zónové dopravní značky patří mezi skupinu informativních dopravních značek,
viz dále.

(7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší
křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními
značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena
jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich
platnost těchto dopravních značek přerušuje.
(8) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, lze vyjádřit
a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto
způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost,
nebo
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b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.

Oddíl 2
Zvláštní ustanovení o svislých dopravních značkách a jejich rozdělení
§4
Výstražné značky
(1) Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve
vzdálenosti 100 až 250 m, v obci 50 až 100 m. Není-li možné z vážných důvodů stanovené
rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku
„Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Na stezce pro cyklisty
a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití výstražných značek je uvedeno v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
Příloha č. 1:

Na rozdíl od předchozí úpravy je zdůrazněno výrazné snížení rychlosti pro bezpečné
projetí zatáček.
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Výslovně se upozorňuje na přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
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Dopravní značka A 12a Chodci je nová, ve skupině vodorovných značek je nově
zavedena i dopravní značka V 7b Místo pro přecházení.
Zákon o silničním provozu místo pro přecházení zmiňuje v § 54:
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro
přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro
chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu
pro chodce se chodí vpravo.
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Nová dopravní značka č. A 12c - novela vyhláškou č. 84/2016 Sb.
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Nově je zavedena dopravní značka č. A 34 Nábřeží.
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§5
Značky upravující přednost
Provedení, význam, popřípadě užití značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 2 k
této vyhlášce.
Příloha č. 2
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§6
Zákazové značky
(1) Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde
končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této
vyhlášce.
Příloha č. 3
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Účelovou komunikaci definuje zákon č. 13/1997 Sb. v § 7:
(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí
s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může
na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit
nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně
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oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové
komunikace stanovené zvláštními právními předpisy21) tím není dotčena.
(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která
slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová
komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo
provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní
komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.
Ilustrační foto: připojení účelové komunikace se označuje červenými sloupky.
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Poznámka: zákon o silničním provozu, § 2 – vymezení základních pojmů
j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo
ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových
bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo,
motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,

Nová dopravní značka č. B 30a - novela vyhláškou č. 84/2016 Sb.

Poznámka: zákon o silničním provozu, § 60a

(5) Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního
přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu
pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce
zakázáno.
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Ze skupiny zákazových dopravních značek byla vypuštěna dopravní značka č. B 3b
Zákaz vjezdu osobních automobilů.
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§7
Příkazové značky
(1) Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití příkazových značek je uvedeno v příloze č. 4 k této
vyhlášce.
Příloha č. 4

Poznámka: Úmluva o silničních značkách a signálech, tzv. Vídeňská úmluva (Vídeň 1968).
Oddíl D Hlava II. bod 3. přílohy 1 k Úmluvě (str. 58):

3. Compulsory roundabout
Sign D, 3 ‘COMPULSORY ROUNDABOUT‘, shall notify drivers that they must follow the
direction at the roundabout indicated by the arrows. If the roundabout is indicated by the sign
D, 3 together with the sign B, 1 or B, 2, the driver in the roundabout has priority.
Značka D, 3 „KRUHOVÝ OBJEZD“ informuje řidiče, že musí jet směrem, který v kruhovém
objezdu vyznačují šipky. Jestliže (pokud) je kruhový objezd označen značkou D, 3 společně se
značkou B, 1 nebo B, 2, řidič na kruhovém objezdu má přednost.
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Poznámka: zákon č. 361/2000 Sb., § 2
nn) osobní technický prostředek je osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením,
nebo obdobné zařízení.
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Obecná úprava ze zákona o silničním provozu
Osvětlení vozidel
§ 32
(1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo světla
pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.2) Tramvaj
musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.
(2) Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo
dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.2)
(3) Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li
by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník
provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo
řidič plavidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací
světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
(4) Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla
do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.
(5) Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna.
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§ 33
(1) Motorové vozidlo nebo jízdní souprava, jejichž rozměry nebo rozměry nákladu přesahují
míry stanovené zvláštním právním předpisem,2) musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a
potkávací světla.
(2) Vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde tvoří překážku provozu na
pozemních komunikacích, nebo na pozemní komunikaci mimo obec musí mít rozsvícena
alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace obrysová nebo parkovací světla,
popřípadě musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň
jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. To neplatí na parkovišti.

Ilustrační foto: Příklad užití DZ č.C 14a.
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Na rozdíl od předcházející úpravy zrušenou vyhláškou č. 30/2001 Sb. se neuvádí
datum použití zimní výbavy.
§ 40a
Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci
během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové
vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za
podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou
hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální
přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým
přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních
dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné
hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě
nouzového dojetí18a).

§8
Informativní značky
(1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky
provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
(2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná
ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.
(3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle
této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky
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směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní
pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.
(4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze č. 5 k této
vyhlášce.
Příloha č. 5
1. Informativní značky zónové

Zákon č. 361/2000 Sb., zvláštní pravidla pro provoz na dálnici a silnici pro motorová
vozidla:
Provoz na dálnici
§ 35
(1) Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší
dovolená rychlost2) není nižší než 80 km.h-1.V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen
i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu jejichž
nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km.h-1. Mimo obslužná zařízení dálnice je
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ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze
a jízda po dálnici.
(2) Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.
(3) Zákaz provozu podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla správce komunikace oprávněně
užitá při její správě a údržbě.
§ 36
(1) Řidiči je na dálnici zakázáno
a) zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání
podle § 26 odst. 3 musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové
vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li
o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, 2) musí řidič
umístit trojúhelník podle § 26 odst. 3,
b) otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen.
(2) Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na
rovině rychlosti nejméně 80 km.h-1, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu.
(3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění
z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.
(4) Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní
soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho
předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší
rychlostí jízdy.
§ 37
Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto
zákona.
§ 38
Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla.

Zákon č. 361/2000 Sb., § 18 – rychlost jízdy
(…)
(3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg
a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1, na silnici pro motorová vozidla
rychlostí nejvýše 110km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše130 km.h-1. Řidič jiného
motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.
(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h -1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla, nejvýše 80 km.h-1.
(…)
(6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší
dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše
90 km.h-1.
(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší
dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro
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motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou
rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.

Zákon č. 361/2000 Sb., § 46 - zastavení vozidla v tunelu
§ 46
Zastavení vozidla v tunelu
(1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo
nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně
a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení,
b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,
c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad
provozem tunelu.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo
zacházet s otevřeným ohněm.
(3) Přepravované osoby ve vozidle jsou v případech uvedených v odstavci 1 povinny vozidlo
opustit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.
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Například:
Zákon č. 361/2000 Sb., § 12 – jízda v jízdních pruzích
(…)
(2) V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na
vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv
jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních
pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech
jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním
jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního
pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního
automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka
přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do
45 km.h-1 smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění,
předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Zákon č. 361/2000 Sb., § 18 – rychlost jízdy
(…)
(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h -1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla, nejvýše 80 km.h-1.
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Zákon č. 361/2000 Sb., § 39 – provoz v obytné a pěší zóně
Provoz v obytné a pěší zóně
§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“
a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je
označen dopravní značkou „Konec pěší zóny“.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se
na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky
podle odstavce 2.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v
přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze
užít ke stání nákladního vozidla2) nebo jízdní soupravy.2)
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající
si v obytné zóně.
§ 40
Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné zóně a pěší zóně ostatní
ustanovení tohoto zákona.
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Dopravní značky IZ 7a a IZ 7b jsou nově zavedené.
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Nová dopravní značky č. IZ 9a a IZ 9b - novela vyhláškou č. 84/2016 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb., § 39a
§ 39a
(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro
cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně
nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy,
jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí
zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.
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2. Informativní značky provozní

Nahrazuje dopravní značky č. IP 1a č. IP 1b vyhlášky č. 30/2001 Sb.
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Ilustrační foto, DZ č. IP 4a
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Nově je zavedena dopravní značka č. IP 23c Sjíždění vozidel veřejné hromadné
dopravy osob z tramvajového pásu.
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3. Informativní značky směrové
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4. Informativní značky jiné
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Nově je skupina jiných informativních dopravních značek rozšířena o dopravní
značky č. IJ 18a, b, c, všechny se vztahem k odpočívce a s informací o službách
pro motoristy a pro dopravované osoby.
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§9
Dodatkové tabulky
Provedení, význam, popřípadě užití dodatkových tabulek je uvedeno v příloze č. 6 k této
vyhlášce.
Příloha č. 6
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Nově zařazená dodatková tabulka č. E 14 Tranzit.
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Nově zařazené dodatkové tabulky č. E 15, č. E 16 a č. E 17.

§ 10
Určené symboly
(1) Na svislých dopravních značkách je možné pro doplnění, upřesnění nebo jako náhradu
textové informace použít určený symbol. Na informativních značkách, dodatkových tabulkách
a zařízeních pro provozní informace je možné použít i jiný vhodný obecně srozumitelný
symbol.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití určených symbolů je uvedeno v příloze č. 7 k této
vyhlášce.
Příloha č. 7
1. Kulturní a turistické piktogramy
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2. Druhy vozidel a skupiny chodců
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Určený symbol 218 - novela vyhláškou č. 84/2016 Sb.
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3. Jiné cíle
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4. Ostatní symboly
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Díl 2
Vodorovné dopravní značky
§ 11
Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám
(1) Vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo jinou zpevněnou část pozemní
komunikace.
(2) Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující
přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou provedeny žlutou nebo oranžovou
barvou. Mohou být provedeny také v podobě obrysu příslušné vodorovné dopravní značky.
(3) Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými
nebo oranžovými čarami.
§ 12
Rozdělení vodorovných dopravních značek
(1) Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení
stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní
značky.
(2) Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení uspořádání zastavení a stání a popřípadě
stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace nebo uspořádání prostoru
parkoviště.
(3) Provedení, význam, popřípadě užití vodorovných dopravních značek je uvedeno v příloze
č. 8 k této vyhlášce.
Příloha č. 8
1. Podélné čáry
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2. Příčné čáry
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Nově je zařazena vodorovná dopravní značka č. V 7b Místo pro přecházení.

DZ V 8b – novela vyhláškou č. 84/2016 Sb.
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Nová DZ č. V 8c – novela vyhláškou č. 84/2016 Sb.:

Zákon č. 361/2000 Sb., § 57
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro
chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Je-li v místě
křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený
přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému
přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na
pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků
provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.

3. Šipky
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4. Označení stání a parkovišť
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5. Označení zastávek

Poznámka: Na rozdíl od předchozí úpravy je prostor zastávky vyznačen bílou barvou.
6. Označení zákazů zastavení a stání
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7. Ostatní vodorovné dopravní značky
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Ze skupiny vodorovných dopravních značek byly vyřazeny DZ č. V 8b Přejezd
pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (pouze varianta s červenou
grafikou) a značka č. V 13b Křivky.

HLAVA II
SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY
§ 13
Světelné signály
(1) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.
(2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných signálů je uvedeno v příloze č. 9 k
této vyhlášce.
Skupina světelných signálů doznala toliko zpřesnění výkladu světelného signálu č. S 9
„Dvoubarevná soustava se signály pro chodce“, kdy je výslovně stanoveno, že
rozsvítí-li se "Signál pro chodce se znamením Stůj!", v době, kdy se již chodec
nachází na „přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „místě pro přecházení“, smí
chodec dokončit přecházení. Rovněž došlo ke zpřesnění platnosti (umístění) signálů
č. S10 „Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty“ a č. S 11 „Tříbarevná soustava se
signály pro chodce a cyklisty“, kdy je výslovně uvedeno, že je-li sestava umístěna
u přejezdu pro cyklisty, resp. u přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu
pro chodce, platí pro cyklisty obdobně jako pro chodce signály umístěné na druhé
straně pozemní komunikace (na druhé straně přejezdu pro cyklisty).
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Příloha č. 9
1. Světelné signály
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2. Signály pro tramvaje (popřípadě autobusy městské hromadné dopravy osobnebo
trolejbusy v jízdních pruzích pro ně vyhrazených)
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§ 14
Akustické signály
(1) Akustické signály informují osoby se zrakovým postižením o aktuálním světelném signálu
na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály. V místech křížení
dráhy s pozemní komunikací akustické signály informují o aktuálním světelném signálu dvou
vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel.
(2) Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů
o frekvenci 450 až 550 Hz.
(3) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat osobě se zrakovým postižením, která
přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru
chůze signál pro chodce se znamením „Stůj!“ nebo signál pro chodce se znamením „Volno“.
(4) „Signál pro chodce se znamením Stůj!“, „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!“
a „Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel“ jsou
vyjádřeny akustickým signálem. Fáze červeného světelného signálu je navěštěná akustickým
signálem o kmitočtu 1,5 Hz (1,5 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém
zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
(5) „Signál pro chodce se znamením Volno“ a „Signál pro chodce a cyklisty se znamením
Volno“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze zeleného světelného signálu je navěštěná
akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz (8 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém
zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.

HLAVA III
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
§ 15
(1) Dopravními zařízeními jsou
a) dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10 této vyhlášky,
b) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,
c) odrazové zrcadlo,
d) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,
e) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro
dopravně bezpečnostní informace.
(2) Pro umísťování dopravních zařízení se použijí ustanovení o umísťování svislých
dopravních značek. Dopravní zařízení mohou být umístěna také při levém okraji pozemní
komunikace.
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(3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití některých dopravních zařízení je uvedeno v
příloze č. 10 k této vyhlášce.
Příloha č. 10
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Poznámka: nově zařazené dopravní zařízení č. Z 11h Směrový sloupek zelený kulatý
– balista se na pozemních komunikacích užíval již před účinností vyhlášky
č. 294/2015 Sb.

HLAVA IV
ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE
§ 16
(1) Pro umísťování zařízení pro provozní informace se použijí ustanovení o umísťování
svislých dopravních značek. Zařízení pro provozní informace mohou být umístěna také při
levém okraji pozemní komunikace.
(2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití zařízení pro provozní informace je uvedeno v
příloze č. 11 k této vyhlášce.
Příloha 11
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ČÁST DRUHÁ
VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL
§ 17
Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel
Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje
a) jméno, příjmení a obvyklé bydliště fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba,
její obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li jí přiděleno) a sídlo,
b) územní rozsah, popřípadě trasu pohybu vozidla, a dobu požadované výjimky,
c) účel a zdůvodnění výjimky,
d) státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, jehož se má výjimka týkat,
e) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li mu
přiděleno) a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,
f) podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

ČÁST TŘETÍ
OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 18
Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích
(1) Způsob a rozsah označení překážky provozu na pozemní komunikaci volí její původce,
popřípadě vlastník nebo správce pozemní komunikace s přihlédnutím k poloze a charakteru
překážky, stupni možného ohrožení a dopravnímu významu dotčené pozemní komunikace.
(2) Policista nebo strážník obecní policie může na překážku provozu na pozemní komunikaci
po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti provozu upozornit vozidlem vybaveným
zvláštním výstražným světlem modré barvy, popřípadě jiným vhodným způsobem.

§ 19
Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu
(1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo
fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný
oděv“). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně
umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný
oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy1).
(2) Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.
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Příloha č. 12
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§ 20
Označení osob oprávněných zastavovat vozidla
(1) Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou
pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní
komunikace, musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
(2) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného
přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále
jen „pověřená osoba“) musí mít na sobě oblečen výstražný oděv „Označení pověřené osoby
zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže“ nebo „Vesta“.
(3) Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 21
Speciální označení vozidel a osob
(1) Speciální označení vozidel, vyobrazení a význam je uvedeno v příloze č. 13 k této
vyhlášce.
(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými
a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být
opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její
délky musí mít průměr nejméně 12 mm.

§ 22
Označení sedadel vybavených zádržným systémem
(1) U vozidla kategorie M2 nebo M32) registrovaného v České republice, které je vybaveno
zádržným bezpečnostním systémem, musí být viditelně pro každé sedadlo umístěn výrazně
zobrazený piktogram, který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.
(2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden
barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vzor piktogramu je
uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.
1. Speciální označení vozidel
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Zákon o silničním provozu
§ 15
(…)
(2) Za autobusem s označením „Označení autobusu přepravujícího děti“, který zastavil
v označené zastávce, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo. Pokračovat v jízdě může až po
odjezdu autobusu ze zastávky. Řidiči protijedoucích vozidel musí přihlédnout k možnosti
vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby děti nebyly ohroženy.
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2. Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
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ČÁST ČTVRTÁ
ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
§ 23
Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích
(1) Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou
a) „Stůj!“,
b) „Pozor!“,
c) „Volno!“,
d) „Zrychlit jízdu!“,
e) „Zpomalit jízdu!“.
(2) Vyobrazení postojů a pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích je
uvedeno v příloze č. 14 k této vyhlášce.
Příloha č. 14
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§ 24
Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby
(1) Příslušník vojenské pořádkové služby je při řízení provozu na pozemních komunikacích
ustrojen ve vojenském stejnokroji, doplněném výstražnou vestou žluté barvy se dvěma
vodorovnými a dvěma svislými retroreflexními pásy o šířce minimálně 50 mm. Provedení
vesty musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu1).
(2) Při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá příslušník vojenské pořádkové
služby dopravní zařízení „Směrovka“ nebo „Zastavovací terč pro policisty“.

§ 25
Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních
komunikacích
(1) Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních
komunikacích obsahuje
a) jméno, příjmení a funkci osoby, která pověření příslušníka vydala,
b) hodnost, jméno a příjmení příslušníka vojenské pořádkové služby pověřeného řízením
provozu na pozemních komunikacích,
c) určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník vojenské pořádkové
služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
d) datum a dobu, po kterou je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu
na pozemních komunikacích,
e) konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,
f) dobu platnosti pověření příslušníka,
g) datum vydání, podpis osoby, která pověření příslušníka vydala, a otisk razítka.
(2) Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních
komunikacích je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.
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Příloha č. 15
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§ 26
Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže
(1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní
komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou
působností obsahuje
a) jméno a příjmení, datum a místo narození pověřené osoby,
b) místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný
přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
c) dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní
mládeže přes pozemní komunikaci,
d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e) jméno a příjmení, funkci a podpis osoby vydávající pověření obecního úřadu obce s
rozšířenou působností,
f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Vzor pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní
komunikaci je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.
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Příloha č. 16
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ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 27
Přechodné ustanovení
Dopravní značky a dopravní zařízení umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
které svým provedením této vyhlášce neodpovídají, pozbývají platnosti uplynutím dne 31.
prosince 2025.

§ 28
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
2. Vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích.
3. Vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
§ 29
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.
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