
 

 
 
 
 
 
 
 

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy 

§ 41, Zákon č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích 

(1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního 

výstražného světla modré nebo modré a červené barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové 

výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 

odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g),§ 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 

6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 

odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 

4 a 5; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré 

barvy2) mohou být vybavena vozidla 

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu,13) 

b) Vězeňské služby, 

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,12) 

d) obecní policie,5) která určí obec, 

e) používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany, 

které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, 

f) důlní záchranné služby, 

g) poruchové služby plynárenských zařízení, 

h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a 

poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče, 

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní 

ochrany. 

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu14), 

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu45), 

l) zpravodajských služeb při přepravě nosičů utajovaných informací nebo osob, kterým poskytují 

ochranu. 
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(3) Vláda může stanovit nařízením další vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních 

povinností mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním 

výstražným světlem modré barvy. 

(4) Řidičem vozidla s právem přednostní jízdy smí být osoba starší 21 let, která musí splňovat podmínky 

stanovené tímto zákonem. 

(5) Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit. 

(6) Odstavce 1 a 4 platí obdobně i pro řidiče vozidel doprovázených vpředu, a jde-li o více než tři vozidla, i 

vzadu vozidly ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů s právem přednostní jízdy. Doprovázená vozidla musí 

mít rozsvícena obrysová a potkávací světla. 

(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit 

bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. 

Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel 

nesmějí zařazovat. 

(8) Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z 

důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními 

pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední 

dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním 

pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze 

vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění 

následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. 

(9) Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle, musí řidiči 

ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo. 

(10) V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel 

a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je 

napodobovat. 

(11) Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být vybavena vozidla Ministerstva vnitra 

používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu13), vozidla používána Hasičským 

záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a vozidla poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby. 
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