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Tisková zpráva 

Nové postihy za zvláště nebezpečnou jízdu v Chorvatsku - až 3 roky 
vězení 

Praha, 7. ledna 2013: Změny v dopravních předpisech od ledna roku 2013 se netýkají přirozeně 
jen České republiky. Obecně je známo, že na jaro letošního roku bylo například odsunuto 
vymáhání pokut za absenci alkohotestrů ve Francii, některé změny hlásí Itálie… 

A ty zásadní? Týkají se Chorvatska, kam začnou od jara opět vyrážet milovníci jachtingu, 
potápění, a pak v létě až bezmála dva miliony Čechů, kteří si každoročně chtějí užít krás 
Jadranu.   

Novelou trestního zákona Chorvatské republiky NN číslo 144/2012 ze dne 21.10.2012 s 
platností od 01.01.2013 podléhá trestnímu stíhání tzv. rozpustilá jízda. Co si s pod tím 
představit? 

Uvádíme doslovný překlad článku 226 novely trestního zákona: 

Účastník silničního provozu, který se dopustí vážného porušení předpisů o bezpečnosti 
silničního provozu, řídí vozidlo v neschopném stavu způsobeném požitím alkoholických 
nápojů s koncentrací nejméně 1,50 g/kg alkoholu v krvi, nebo opiátů nebo psychotropních 
látek, nebo řídí auto v zakázaném směru, nebo předjíždí kolonu vozidel na 
nedostatečně zřetelném místě, nebo jezdí rychlostí, která přesahuje 50 km/h v osídlené obci 
nebo v oblasti s jasně uvedeným omezením rychlosti, způsobí nebezpečí ohrožení života a 
zdraví osob, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky.  

Je to velmi jasné varování pro české řidiče, kteří se dopouštějí přestupku, především pokud 
jde o dodržování povolené rychlosti. Za zvláště nebezpečnou jízdu, což stanoví zasahující 
policista, může chorvatská policie stanovit trest odnětí svobody až ve výši tří let. Dalším 
častým přestupkem českých řidičů na chorvatských silnicích, například na přímořské 
magistrále, bývá předjíždění kolon automobilů na zvláště nebezpečném místě (dokonce i 
přes plnou čáru).  
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Proto již nyní upozorňujeme české řidiče na tuto změnu v chorvatských předpisech. Postih je 
to skutečně vysoký a nestojí za náš „spěch“ k moři.  
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