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Věc: MČ Praha 1 - zařazení šlapacího výčepu mezi jízdní kola - žádost o stanovisko - sdělení

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, obdrželo vaše podání, jehož obsahem je žádost 
o stanovisko k zařazení dopravního zařízení, které je možno pracovně označit jako „pojízdný 
výčep“, mezi jízdní kola a k otázce jeho provozu na pozemních komunikacích. Podle informace 
odboru provozu silničních vozidel nelze takové nemotorové vozidlo zařadit do jiné kategorie 
nemotorových vozidel, než do kategorie „jízdní kolo“. O tom byla údajně Městská část Praha 1 již 
několikrát vyrozuměna, a proto se touto otázkou nadále nebudeme zabývat.

Z pohledu pravidel provozu na pozemních komunikacích, stanovených v Hlavě II. zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon), je podle našeho názoru, 
potřeba vyžadovat při provozování „pojízdného výčepu“ některé povinnosti jak od řidiče takového 
nemotorového vozidla, tak od dalších zúčastněných osob, potažmo přepravovaných osob.

Za předpokladu, že je k provozu na pozemních komunikacích připuštěno nemotorové vozidlo, 
které je zařazeno do kategorie vozidel „jízdní kolo“, musí takové nemotorové vozidlo splňovat 
podmínky pro jeho provoz stanovené v příloze č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(dále též vyhláška). Pod písm. C) body 1. až 10. přílohy, jsou stanoveny technické požadavky na 
výbavu jízdních kol, které musí přiměřeným způsobem splňovat i posuzovaný „pojízdný výčep“. 
Jedná se zejména o brzdový systém a systém osvětlení pro jízdu za snížené viditelnosti, včetně 
zdroje elektrické energie a odrazových skel. „Pojízdný výčep“ může být vybaven dodatečně 
pomocným motorkem, jestliže jeho výkon nepřesáhne 1 kW a v případě použití spalovacího 
motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3. Maximální konstrukční 
rychlost nesmí být vyšší než 25 km.h-1 a budou splněny další tam uvedené podmínky. Pro účely 
vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola -
tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních 
komunikacích, jako například koloběžky. Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, 
musí být vybavena zdvojeným osvětlením, které musí být umístěno symetricky k podélné ose 
vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční 
požadavky na jízdní kola se na tato vozidla použijí přiměřeně. 

Při jízdě po pozemních komunikacích musí být řidičem, případně zúčastněnými osobami 
dodržena pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem. Zde je třeba 
připomenout zejména zákaz požívání alkoholických nápojů řidičem. V případě zúčastněných osob 
je třeba posuzovat, zda tyto osoby neporušují § 16 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
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a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je výslovně stanoveno, že cit.: 
„osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob 
nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu 
této činnosti nebo před jejím vykonáváním“.

Podle souvisejících ustanovení uvedeného zákona je osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že 
vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit 
majetek, pod vlivem alkoholu, povinna se podrobit orientačnímu vyšetření a odbornému 
lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu. Vyzvat osobu ke splnění povinnosti podrobit se 
vyšetření je mimo jiné oprávněn příslušník Policie České republiky, strážník obecní policie nebo 
osoby pověřené kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo 
zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek. Pro případ podezření, že jsou dotčené 
osoby ovlivněny jinou návykovou látkou, je aplikace uvedeného zákona obdobná.

Samotné užití „pojízdného výčepu“ v provozu na pozemních komunikacích je pak třeba plně 
podřídit obecným pravidlům provozu na pozemních komunikacích. Základní pravidlo chování 
účastníka provozu na pozemních komunikacích je stanoveno v § 4 zákona. Toto ustanovení 
generální prevence mimo jiné stanoví, že nikdo nikdy nikoho (včetně sebe) nesmí na pozemních 
komunikacích ohrozit na životě, zdraví nebo majetku. Každý, tj. řidič „pojízdného výčepu“ a ostatní 
zúčastněné osoby se musí řídit pravidly provozu na pozemních komunikacích a zvláště se musí řídit 
dopravními značkami, světelnými signály apod.

Je samozřejmostí, že při užití „pojízdného výčepu“ v provozu na pozemních komunikacích se 
přiměřeně užije zvláštních ustanovení zákona stanovených pro jízdní kola, resp. pro cyklisty. Stejně 
pak je třeba přiměřeným způsobem aplikovat zvláštní ustanovení zákona stanovená pro 
přepravované (v daném případě zúčastněné) osoby.

Dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích vykonává Policie ČR 
a při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se ve stanoveném rozsahu podle 
zvláštního právního předpisu podílí obecní policie na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích. 

Právní řád České republiky stanoví dostatečný právní rámec, ve kterém může Policie ČR, 
resp. obecní policie (v Praze Městská policie hl. m. Prahy) účinně chránit bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích, zejména pak životy, zdraví a majetek účastníků provozu na 
pozemních komunikacích a dalších dotčených osob.

Ministerstvo dopravy nevydalo pro provoz „pojízdných výčepů“ žádnou zvláštní výjimku 
a ani o takové výjimce neuvažuje. Boční sezení je zákonem zakázáno výslovně na motocyklu, 
a proto je Vámi položená otázka na toto téma bezpředmětná.

S pozdravem

Mgr. Stanislav Dvořák
ředitel
Odbor agend řidičů
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