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Informacje o ruchu drogowyme

· maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h

· maksymalna prędkość poza terenem zabudowanym wynosi 90 km/h

· maksymalna dozwolona prędkość na drogach dla pojazdów silni-
kowych wynosi 110 km/h

· maksymalna dozwolona prędkość na autostradach wynosi 
130 km/h

Za nieprzestrzeganie maksymalnej dozwolonej prędkości grozi kara 
w postępowaniu administracyjnym w wysokości do 10 000 CZK.

· Pojazdy silnikowe muszą mieć przez cały rok włączone światła

· W trakcie jazdy kierowcy nie wolno trzymać telefonu w ręce

W razie nieprzestrzegania powyższych postanowień kierowca dopuszcza się wykroczenia, 
za które może otrzymać karę w postępowaniu administracyjnym w wysokości do 2 500 CZK.

W Republice Czeskiej zabrania się kierowania pojazdu (samochód, moto-
cykl, samochód ciężarowy itp.) pod wpływem napoju alkoholowego, po-
nieważ dopuszczalna zawartość alkoholu w krwi kierowcy wynosi 
ZERO. Minimalna kara za kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu 

wynosi od 2 500 CZK do 50 000 CZK oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 
2 lat, natomiast maksymalną karą jest kara pozbawienia wolności na 1 rok.

Zatrzymać się i stać należy::

1. w prawo w kierunku, jak najbliżej skraju drogi (na drodze jednokierunkowej w prawo 
i w lewo);

2. w jednym szeregu i równolegle ze skrajem drogi (w określonych przypadkach można się 
zatrzymać i stać prostopadle, ewentualnie poprzecznie do skraju drogi lub zatrzymać się 
w drugim szeregu);

3. tak, aby przy staniu pozostał co najmniej jeden wolny pas drogi o szerokości co najmniej 
3 m dla każdego kierunku jazdy; przy zatrzymaniu musi pozostać wolny co najmniej 
jeden pas drogi o szerokości minimalnej 3 m dla obu kierunków jazdy.

UWAGA! Zawsze należy przestrzegać wyznaczonych dozwolnych sposobów stania wraz 
z położeniem pojazdów.

Nie wolno zatrzymywać się i stać (wybrane fragmenty ustawy):

· na słabo widocznym skrzyżowaniu i w jego najbliższym otoczeniu,

· przed słabo widocznym końcem wzniesienia, na nim i za nim,

· na przejściu dla pieszych i w odległości krótszej niż 5 m przed nim,

· na skrzyżowaniu i w odległości krótszej niż 5 m przed granicą skrzyżo-
wania i 5 m za nią, 

· na pasie włączania lub zjazdowym,

· na przejeździe kolejowym, w podjazdach i w tunelu oraz w odległości 
krótszej aniżeli 15 m przed nimi i za nimi,

· w miejscu, w którym pojazd zasłoniłby pionowy znak drogowy lub poziomy 
znak drogowy „Strzałki kierunku” lub „Napis na jezdni”,

· w wyznaczonym pasie drogi,

· na moście,

· przed wjazdem na drogę z drogi leśnej lub polnej lub z miejsca leżącego poza drogą,

· na wyznaczonym parkingu, o ile nie jest to pojazd, dla którego parking jest przeznaczony,

· na pasie zieleni drogowej, o ile nie zezwalają na to miejscowe przepisy

UWAGA: Ustawa umożliwia odholowanie pojazdów, które bezprawnie stoją na jakimko-
lwiek wyznaczonym parkingu.

Ścieżka dla pieszych i rowerzystów – pieszy ma obowiązek 
skorzystania wyłącznie z wyznaczonego pasa (podobnie jak 
rowerzysta). Nieprzestrzeganie wyznaczonych pasów może być 
sankcjonowane karą w postępowaniu administracyjnym w wy-
sokości do 2500 CZK.

W Republice Czeskiej nie wolno:

· Umożliwiać spożywania substancji alkoholowych osobie poniżej osiemnastego roku ży-
cia (kara do 5 000 CZK).

· Palić na zadaszonych przystankach i poczekalniach komunikacji drogowej, kolejowej oraz 
komunikacji miejskiej.

· Palić w pomieszczeniach restauracyjnych (obowiązuje od 31.5.2017 r.) 

· Zakłócać ciszy nocnej (godz. 22-06, kara do 10 000 CZK, w razie powtórzenia do 
15 000 CZK).

· Wzbudzać zgorszenia publicznego (na przykład leżąc na chodniku w stanie silnego upo-
jenia alkoholowego lub krzyczeniem niecenzuralnych słów, kara do 10 000 CZK, w razie 
powtórzenia do 15 000 CZK.

· Zanieczyszczać miejsc publicznych wyrzucając odpadki lub oddając mocz (kara do 
20 000 CZK, w razie powtórzenia do 30 000 CZK).

· Obrażać lub ośmieszać drugą osobę (kara do 20 000 CZK, w razie powtórzenia do 
30 000 CZK).

· Krzywdzić innych osób lub grozić im uszczerbkiem (kara do 20 000 CZK, w razie powtór-
zenia do 30 000 CZK).

· Czynić innym rozmyślną krzywdę (na przykład wypuszczanie powietrza z kół pojazdów, 
kara do 20 000 CZK, w razie powtórzenia do 30 000 CZK). 

Narkotyk

Posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków jest niezgodne z prawem – posiadanie 
niewielkich ilości jest kwalifikowane jako wykroczenie z zakresu ochrony przed antyal-
koholizmem i innymi uzależnieniami, posiadanie większej ilości jest kwalifikowane jako 
przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

UWAGA: W niektórych miejscowościach w Republice Czeskiej obowiązuje w określonych 
miejscach zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Ważne kontakty:

Policja RCz  158  Straż Miejska  156

Straż pożarna 150  Telefon pomocy UE  112

Pogotowie ratunkowe 155

Informacje są dostępne na stronie: www.policie.cz



Szanujemy 

                    czeskie prawo

Dokumenty, które obcokrajowiec
ma obowiązek posiadać na terenie
Republiki Czeskiej

· Ważny dokument podróży (dowód osobisty lub paszport)

· Ważną wizę, o ile jest wymagana

Do kierowania pojazdem:

· Prawo jazdy

· Dowód rejestracyjny pojazdu

· Ubezpieczenie OC

Obowiązki obcokrajowca:

· Na żądanie Policji RCz udowodnić swoją tożsamość okazując dokument podróży lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość

· Przebywać na terenie RCz jedynie z ważnym dokumentem podróży i wizą, o ile jest to wymagane

· Dokument podróży nie może być uszkodzony, zawierać bezprawne zmiany i nie może być naruszona 
jego integralność

· Zdjęcie w dokumencie musi odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi posiadacza

· Natychmiast zgłosić na policję utratę lub kradzież dokumentu podróży

· Spełnić obowiązek zgłoszenia pobytu na terenie RCz, o ile tego obowiązku za obcokrajowca nie spełni kwaterujący

· W ustawowym zakresie okazać się przy kontroli pobytu dokumentem o podróżnym ubezpieczeniu zdrowotnym

W razie gdy cudzoziemiec w istotny sposób zakłóca porządek 

publiczny, narusza przepisy prawa RCz lub przebywa na terenie 

RCz. nielegalnie, policja RCz wyda w jego sprawie decyzję o ad-

ministracyjnym wydaleniu z terytorium krajów członkowskich 

Unii Europejskiej (obywatelom UE z terenu RCz), ewentualnie 

otrzyma on zakaz pobytu na terenie Republiki Czeskiej.


