
ZMĚNY V UČEBNICI AUTOŠKOLA 2011

ke kterým došlo po vydání knihy a které jsou účinné od 1. 1. 2012 (resp. od 1. 4. 2012)

část: PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU

Základní pojmy (§ 2)

str. 14:

• Pfiíslušný krajský úfiad nebo obecní úfiad obce s rozšífienou působností...

je vypuštěn a nahrazen následujícím textem:

• obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud

fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

– pobývá alespoň 185 dnů v kalendáfiním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné

domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popfiípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné

samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

– pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výděleč-

nou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

str. 92:

Ve v˘čtu vozidel, která mohou b˘t vybavena zvláštním v˘stražn˘m světlem modré barvy je upraven bod t˘kající se vozidel

záchranky:

• poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele pfiepravy pacien-

tů neodkladné péče,

Ostatní body zůstávají beze změny. Tato změna je účinná od 1. 4. 2012.

USTANOVENÍ ZÁKONA O €IDIČSKÝCH PRŮKAZECH A €IDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍCH

€idičské oprávnění (§ 80 až 102)

Podmínky udělení a držení fiidičského oprávnění (§ 82)

str. 170:

První odstavec se mění takto:

€idičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

• dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,

• je zdravotně způsobilá k fiízení motorových vozidel,

• je odborně způsobilá k fiízení motorových vozidel,

• má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,

• splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,

• není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu fiízení motorových vozidel nebo nemá v registru

fiidičů zaznamenáno 12 bodů,

• není držitelem platného fiidičského oprávnění uděleného jiným členským státem.

Na konci textu pfiib˘vají další dva odstavce:

€idičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž fiidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo

jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu fiízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení

fiidičského oprávnění.

Studiem se rozumí základní vzdělávání, stfiední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v denní formě v oborech vzdělání v zák-

ladní škole, stfiední škole, konzervatofii nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstfiíku škol a školských zafiízení, a prezenční

studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole. Místem studia se rozumí adresa místa, kde probíhá výuka

nebo její podstatná část.

€idičský průkaz (§ 103 - § 118)

str. 176:

První odstavec se mění takto:

€idičský průkaz je vefiejná listina, která osvědčuje fiidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje

své jméno, pfiíjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané.

Ostatní text zůstává beze změny.

str. 177:

Mezinárodní fiidičský průkaz neosvědčuje fiidičské oprávnění na území České republiky.

________________________

S účinností od 19. 1. 2013 dojde v zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.)  k dalším větším změnám, které se budou

týkat zejména fiidičských oprávnění. O těchto změnách Vás budeme informovat v průběhu roku 2012.

Děkujeme za pochopení. 

redakce Vogel


