Odborná konference o bezpečnosti silničního provozu s názvem: „VIZE 0 mrtvých jako strategický cíl
bezpečnosti silničního provozu“ konané dne 22. 9. 2022 na půdě Poslanecké sněmovny pod záštitou
předsedy podvýboru pro dopravu Ondřeje Lochmana

Systémové změny v řízení bezpečnosti silničního provozu
„Posílení pravomocí PČR (dopravní audit, inspekce dopravního značení, digitalizace
pokut)“

pplk. Mgr. Jindřich KOMÁREK Ph.D.
PRAHA 2022

Hlavní motto příspěvku:

„Spolupráce neboli kooperace je druh sociální interakce. Jedná
se o základní formu sociálního chování. Spolupráce znamená
společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na
něm podílejí. Opakem spolupráce je konkurence.“

Obsah příspěvku:
1. Základní teoretická východiska: Ústava ČR, Mezinárodní úmluva o silničním provozu
(Vídeň 1968), Ústavní soud – generální prevence, zákon o silničním provozu, zákon o
pozemních komunikacích, trestní zákoník, přestupkový zákon, správní řád, Národní
strategie bezpečnosti sil. provozu 2021-2030 (zákl. východiska), dopravní kriminalita.
2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2021 o rámci politiky EU v oblasti
bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky směrem k „vizi
nulových obětí na cestách“ (2021/2014(INI)).
3. Bezpečnost pozemních komunikací – její význam pro bezpečnost a plynulost silničního
provozu (dopravní audit, inspekce dopravního značení, digitalizace pokut)“.
4. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince
2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení
rozhodnutí č. 661/2010/EU.
5. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1936 ze dne 23. října
2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.
6. Digitalizace pokut, vymahatelnost práva, komparace, dopravní kriminalita - trestné činy,
přestupky: SRN, Rakousko – Vormerksystem, ANTAI – Francouzská Národní agentura
pro automatizované zpracování přestupků.

Dílčí motto příspěvku:

„Do dnešní doby se akademická ani odborná veřejnost neshodly na
hranici mezi trestnými činy a správními delikty. Současní představitelé
správní vědy Průcha, Hendrych, Prášková, Mates a další se shodují, že
„právní teorie i praxe, starší i novější, naše i zahraniční, nenašla dosud
objektivně platnou hranici mezi oběma typy deliktů“. Někteří autoři na
nalézání obecných pojmových rozdílů již rezignovali, jiní existenci
pojmových rozdílů popírají.“
Mgr. Marcela Lukášová
„Můžeme si ve vztahu k současným potřebám společnosti dovolit
rezignovat na hledání této hranice?“
autor

Hendrych, D. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 294; nebo Prášková, H., op. cit. sub 10, s. 169.
Prášková, H., op. cit. sub 10, s. 169.

Cíle příspěvku:
Hlavní cíl příspěvku:
•

Vysvětlit a rozebrat nový pohled na řízení bezpečnosti silničního provozu a efektivitu právních
nástrojů využívaných v demokratických státech a především státech evropského společenství.

•

Vysvětlit a rozebrat potřebu systémových změn ve vztazích, vznikajících v dopravně
bezpečnostním systému mezi institucemi.

•

Vysvětlit a rozebrat potřebu systémových změn ve vztazích, vznikajících v silničním provozu mezi
člověkem, vozidly a pozemními komunikacemi.

•

Nastínit nejefektivnější cesty a možnosti efektivního snížení dopadů masového automobilismu na
život člověka.

•

Předestřít možnosti zvýšení úrovně (překážky) vymahatelnosti dopravního práva.

Dílčí cíle příspěvku:
•

Poukázat na rozdíly v efektivitě právních nástrojů vybraných zemí evropského společenství
určených k posílení vymahatelnosti dopravního práva.

•

Poukázat na překážky správního řízení při postihování protiprávního jednání cizozemských řidičů.

•

Poukázat na závazky České republiky při plnění povinností vůči evropskému společenství při
řízení bezpečnosti na evropských silnicích.

Řízení bezpečnosti silničního provozu?

VIZE NULA znamená změnu v chápání odpovědnosti.
Problémové okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Člověk a jeho potřeby.
Společenská poptávka po transportu osob.
Dopravní prostředí a potřeba jeho regulace.
Institucionální odpovědnost systému.
Dopravní kriminalita.
Právní nástroje k regulování lidského chování.
Vymahatelnost dopravního práva.
Zahraničí.

Člověk a jeho potřeby

VIZE NULA znamená změnu v chápání odpovědnosti.
Problémové okruhy:

• Osobní doprava a její intenzita dosáhla pravděpodobně svého vrcholu?
• Pozemní komunikace byly v mnoha ohledech vybudovány pro úplně jiné
parametry…
• Tlak na potřebu individuální přepravy osob vyvolává stále větší
poptávku, ale vyjma velkých měst neexistuje dostupná alternativa.

Člověk a jeho potřeby

Člověk a jeho potřeby

Společenská poptávka po transportu osob
Z prezentovaných výsledků měření sčítání/intenzity dopravy MD v roce 2020
vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravních výkonů o cca 10 %:
• z toho na dálniční síti o 15 %
• a na silniční síti o 9 %.
Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních
vozidel o 9 %. Celkový dopravní výkon na sledované dálniční a silniční síti délky 55
892 km dosáhl v průměru téměř 160 mil. vozokilometrů za den.
Průměrná intenzita v roce 2020:
• na dálnicích činí cca 30 700 voz/24h,
• na silnicích I. třídy 9100 voz/24h,
• na silnicích II. třídy 2900 voz/24h.
Pro srovnání v roce 2010 průměrná intenzita na:
• dálničních úsecích, činila 27 555 voz/24h,
• na silnicích I. třídy 7 565 voz/24h,
• na silnicích II. tříd 2 315 voz/24h,
• na silnicích III. tříd je 598 voz/24h.

Společenská poptávka po transportu osob a stáří vozového parku

DOPRAVNÍ NEHODY DLE MÍSTA

DOPRAVNÍ NEHODY DLE MÍSTA

• Nejvíce nehod v roce 2021 se stalo na místních komunikacích a na
silnicích I., II. a III. třídy.
• U všech druhů komunikace došlo k nárůstu počtů dopravních
nehod.
• Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na
silnicích I. a II. třídy (ve sledovaném období celkem 285
usmrcených osob).
• K nejvyššímu nárůstu fatálních následků došlo v roce 2021 u
silnic I. a II. třídy (celkem o 27 osob).

PČR komunikační závady, bezpečnostní inspekce rok 2018

PČR komunikační závady, bezpečnostní inspekce rok 2020

OPATŘENÍ POLICIE ČR V ROCE 2020

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝ ÚSEK

430

11 381

bezpečnostních inspekcí na místech smrtelných dopravních nehod
z toho 39 poznatků, které mohly mít vliv na příčiny dopravní nehody
z toho 123 poznatků, které mohly mít vliv na následky dopravní nehody

komunikačních poznatků (odstraněno 7 942),
z toho 9

2 695
1 178
544

456

závad na dopravním značení (odstraněno 6 652)

revizí rozhledových trojúhelníků
bezpečnostních inspekcí na
železničních přejezdech
podnětů k odstranění rizikových míst (zkvalitňování bezpečného dopravního prostoru)

ROK 2020 V SILNIČNÍM PROVOZU

PČR komunikační závady, bezpečnostní inspekce rok 2021
OPATŘENÍ POLICIE ČR V ROCE 2021
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝ ÚSEK

437

13 413

bezpečnostních inspekcí na místech smrtelných dopravních nehod
z toho 28 poznatků, které mohly mít vliv na příčiny dopravní nehody
z toho 118 poznatků, které mohly mít vliv na následky dopravní nehody

komunikačních poznatků (odstraněno 9 457),
z toho 9

2 778
1 090

536

ROK 2021 V SILNIČNÍM PROVOZU

128

závad na dopravním značení (odstraněno 7 176 )

revizí rozhledových trojúhelníků
bezpečnostních inspekcí na
železničních přejezdech
podnětů k odstranění rizikových míst (zkvalitňování bezpečného dopravního prostoru)

SRÁŽKY S PEVNÝMI PŘEKÁŽKAMI
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VÝVOJ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI V ROCE 2019
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USMRCENÉ OSOBY PODLE KRAJŮ

USMRCENÉ OSOBY PODLE KRAJŮ ROK 2019, 2020, 2021

V ROCE 2021 PČR EVIDUJE 21 649 PŘÍPADŮ SRÁŽEK S
PEVNÝMI PŘEKÁŽKAMI, O 1 385 PŘÍPADŮ VÍCE NEŽ V ROCE
2020 PŘI NICHŽ ZEMŘELO 117 OSOB

NSBSP 2021 -2030

Podle výsledku měření proměnných parametrů provedených na komunikacích
ve vlastnictví státu bylo zjištěno, že z hlediska protismykových vlastností
nevyhovuje:
• 23,1 % změřených úseku dálnic,
• 20,6 % rychlostních silnic a
• 9,3 % ostatních silnic I. třídy.
Z provedených měření únosnosti bylo zjištěno, že svou únosností nevyhovuje
• 47,7 % změřených úseku silnic I. třídy.

Bezpečnostní inspekce PČR

Zdroj: Přehled o činnosti dopravní služby za rok 2020
Policie ČR provedla v roce 2020 celkem 1178 bezpečnostních inspekcí
železničních přejezdů, nejvíce na přejezdech u silnic III. tříd a místních
komunikací. Dotčeným subjektům, příslušným k odstranění nedostatků bylo
zasláno 117 podnětů.

Současná účinná právní úprava, její problémy a nedostatky, požadavky na její aktualizaci

Stanoviska obecně
Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení
a) o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní
komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší
kategorie nebo třídy,
b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho
zrušení vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace,
a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie
České republiky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rozhodnutí je podmíněno závazným stanoviskem podle §149 správního řádu MV nebo PČR
Pokud MV či PČR nedá souhlas s připojením, silniční správní úřad neprovádí dokazování a žádost zamítne
Účastník řízení má možnost se odvolat i proti obsahu stanoviska
Souhlas či nesouhlas vlastníka není závazným stanoviskem – není správním orgánem
Pokud vlastník nesouhlasí s žádostí o připojení bude žádost zamítnuta
Vlastník PK i MV nebo PČR se vyjadřují k předmětu správního rozhodnutí – tedy připojení, z toho vyplývá, že se
nemohou vyjadřovat například k územnímu řízení
Ve správním řízení lze také rozhodnout o úpravě či zrušení připojení
Silniční správní úřad v řízení o připojení PK provede posouzení navrženého řešení s prováděcí vyhláškou
Připojování pozemních komunikací se nedotýká účelové komunikace – její připojení k jiné PK není provedeno
prostřednictvím silničního správního úřadu, stejně tak není možné povolit její zvláštní užívání, není možné ji zařadit
do kategorie PK, vztahují se na ní některé zákazy spojené s §19, její vlastník nenese odpovědnost za závadu ve
schůdnosti či sjízdnosti ani odpovědnost za škody vzniklé v důsledku dopravně technického stavu účelové
komunikace ( je třeba postupovat dle odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku §2900)
Obdobně jako na účelové PH je třeba pohlížet na lesní cesty

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1)

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního
orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

(2)

Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž má být
vydáno závazné stanovisko.

(3)

Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti
vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.

(4)

Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán
potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu
příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s
vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci
nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného
stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.

(5)

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný
nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliže správní orgán
při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět
správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

(6)

Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným
stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě
zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými
orgány.
Komentář:
Závazné stanovisko, které tvoří součást rozhodnutí podmíněného takovým
stanoviskem je považováno za úkon učiněný správním orgánem na základě
zákona, který není rozhodnutím ve správním řízení §67 odst. 1 SŘ a jehož
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu s tím, že
správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými
orgány §136 odst. 1 písm. b) SŘ Závazné stanovisko lze tedy považovat za
závazný podklad pro rozhodnutí…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě
zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými
orgány.
Komentář:
• Závazné stanovisko není rozhodnutím, protože ve své podstatě za
rozhodnutí považujeme takový úkon správního orgánu, kterým se v určité
věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovité osoby,
anebo se prohlašuje, že osoba tato práva má či nikoliv…
• Proto skutečné závazné stanovisko, na jehož základě se vydává rozhodnutí
ve smyslu §149 SŘ takové účinky nemá, protože nikomu nezakládá práva
ani povinnosti…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona,
který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány
příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.
Komentář:
• Rozhodnutí je adresováno účastníkům řízení a směřuje vně veřejné
správy…,zavazuje účastníky řízení a také orgány veřejné správy, nabývá právní
moci a zakládá překážku ve věci rozhodnuté…oproti tomu závazné stanovisko
není určeno účastníkům řízení, ale směřuje k orgánu veřejné správy, který
vydává správní rozhodnutí…
• Nezavazuje přímo účastníky řízení, ale pouze orgány veřejné správy a navenek
působí teprve prostřednictvím finálního aktu, pro jehož výrok je závazné…
• Závazné stanovisko nenabývá právní moci a nezakládá překážku věci
pravomocně rozhodnuté viz. NSS 17.12. 2008 čj. As 68/2008-126.
• Proto rozhodnutí, které bylo jednou vydáno a nabylo právní moci nelze změnit či
zrušit jinak než cestou mimořádných opravných prostředků… či žalobou ve
správním soudnictví…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě
zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými
orgány.

Komentář:
• NSS pro obsah závazného stanoviska, závazný pro výrokovou část správního
orgánu je zvlášť významné přiměřené použití ustanovení o obsahu, formě a
náležitostech rozhodnutí §67, §68 SŘ a obsah stanoviska by měl zejména v
případě negativního závazného stanoviska jako závazného podkladu alespoň v
základní rovině odpovídat požadavkům kladeným na odůvodnění správního
rozhodnutí…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona,
který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány
příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.
Komentář:
• Na vydávání závazných stanovisek se vztahují základní zásady činnosti
správních orgánů §2 - §, což má za význam přezkoumávání jejich obsahu v
průběhu správního řízení v prvním stupni §136 odst. 6 tak v průběhu řízení
odvolacího §149 odst. 4 a tak i v případně po právní moci správního rozhodnutí.
• I na závazná stanoviska, byť nejsou rozhodnutími se tedy vztahují zásady
správního řízení – zásada zákazu zneužití pravomoci, zásada legitimního
očekávání a porušení těchto zásad může vést jejich zrušení na základě §149
odst. 5 v přezkumném řízení…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona,
který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány
příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.
Komentář:
• Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
správního orgánu, jemuž je závazné stanovisko určeno.
• Závazné stanovisko je ve smyslu §50 odst.1 SŘ podkladem pro rozhodnutí,
nevztahuje se na něj zásada volného hodnocení podkladů pro rozhodnutí
obsažená v §50 odst. 4…Proto správní orgán může se závazným stanoviskem
nakládat jen takovým způsobem, který mu zákon umožňuje…
• Podle §5 SŘ se má správní orgán pokusit o smírné odstranění rozporů, které
brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci…výsledkem může být
například „moderace“ obsahu závazného stanoviska, případně využití § 136
odst 6 SŘ. Tedy odstranění rozporů mezi správními orgány…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(2) Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá
řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko.

Komentář:

•

Správní orgán musí usnesením, které oznamuje účastníkům řízení přerušit
řízení, jestliže se dozvěděl, že u jiného správního orgánu tzn. Dotčeného
§136 odst.1 písm. b) probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné
stanovisko, které bude závazným podkladem pro výrokovou část
rozhodnutí…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(3) Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které
znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost
zamítne.
Komentář:
•

•
•
•

Pokud SO zjistí skutečnosti, které znemožňují vyhovět podané žádosti, na jejímž
základě bylo zahájeno správní řízení, dokazování neprovádí (bylo by
bezpředmětné) a žádost zamítne…
So nespecifikuje, jaké závazné stanovisko znemožňuje žádosti vyhovět…
Proto musí obsahovat alespoň elementární
odůvodnění proč je obsah
závazného stanoviska takový, jaký je…
Závazné stanovisko lze přezkoumat v přezkumném řízení, po nabytí právní moci
též v obnově řízení což je možné považovat vzhledem k podnětu před vydáním
rozhodnutí za zbytečné…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem

(4) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní
orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného
správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu
orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s
vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního
orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.
Komentář:
• Jedná se o případy kdy bude závazné stanovisko negativní a žádost bude zamítnuta.
• Neúspěšný žadatel podá proti zamítnutému rozhodnutí odvolání, které bude
posuzovat nadřízený SO
• V zásadě existují dvě varianty kdy:
• A) žadateli je žádost zamítnuta
• B) správní orgán podmíní vydání rozhodnutí podmínkami…
Pokud žadatel nesouhlasí s podmínkami, podá odvolání, které bude směřovat proti
rozhodnutí - obsahu závazného stanoviska, avšak závaznost obsahu závazného
stanoviska pro výrokovou část se vztahuje i na odvolací orgán, který nemůže obsah
závazného stanoviska ignorovat §50 odst. 4 SŘ platí i pro něj…

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(4) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní
orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného
správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu
orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s
vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního
orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.
Komentář:
• Pokud odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací
správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska…nelze použít v
auroremeduře, kdy se odvolací řízení přeneslo na odvolací orgán…
• Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem neběží lhůta dle §90 odst.6
pro vydání rozhodnutí v odvolacím řízení…
• Správní řád neupravuje postup nadřízeného SO při posuzování obsahu závazného
stanoviska, proto jej potvrdí, nebo ho změní…formálně jeho úkon úkonem dle hlavy
čtvrté SŘ.
• Zákon nepředpokládá, že by nadřízený SO stanovisko zrušil, ovšem může jej podmínit
splněním určitých podmínek

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(5) Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k
němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné
stanovisko. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní
orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu
příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.
Komentář:
• Přestože závazné stanovisko není rozhodnutím, připouští správní řád jeho
samostatné přezkoumání v přezkumném řízení…tedy prostředku určeného k
přezkoumávání zákonnosti pravomocných rozhodnutí…
• Důvodem je zvláštní povaha závazného stanoviska, které se svými účinky, tedy
závazností svého obsahu pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí blíží
účinkům rozhodnutí o předběžné otázce §57 odst. 3 SŘ
• Proto rozhodnutí nebo změna rozhodnutí o předběžné otázce (rozhodnutí, které
tvoří podklad pro jiné rozhodnutí) je možným důvodem obnovy řízení §100 SŘ
• Nezákonné závazné stanovisko je příslušný zrušit nebo změnit v přezkumném
řízení nadřízený správního orgánu, který ho vydal.

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem

(6) Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí,
které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci,
důvodem obnovy řízení.

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu
DOTČENÉ ORGÁNY § 136

(1) Dotčenými orgány jsou
a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a
b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§
149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.
Komentář: § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích „zvláštní užívání“
(1) K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k
jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení
příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené
pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost
silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v
ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním
užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že
se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit
námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.
c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro
1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem
prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),
2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám
těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních
hmot nebo paliva apod.),
3. provádění stavebních prací,
4. zřizování vyhrazeného parkování,
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
6. audiovizuální tvorbu

Výklad závazných stanovisek dotčeného orgánu pro výkon rozhodnutí a pro
případ, kdy se rozhodnutí nevydává a zda je či není PČR dotčený orgán dle
správního řádu
DOTČENÉ ORGÁNY § 136
(1) Dotčenými orgány jsou
a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a
b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného
stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí
správního orgánu.
Komentář:

•

Dotčenými orgány jsou podle správního orgánu orgány, o kterých to stanoví
zvláštní zákon (například 13/1997 Sb. o PK) a dále správní orgány a jiné orgány
veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska §149 odst. 1 SŘ nebo
vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.

55/2012 NAŘÍZENÍ
Ministerstva vnitra ze dne 30. října 2012,
kterým se definují skutečnosti, které mohou jinak narušit provoz na pozemních
komunikacích

•

Předmět úpravy

•

Tímto nařízením se stanoví výčet skutečností, které mohou jinak narušit provoz
na pozemních komunikacích ve smyslu § 25 odst. 7 a § 31 odst. 2 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a při
jejichž výskytu neudělí Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) nebo
příslušný orgán Policie České republiky (dále jen „policie“) ve správním
řízení souhlas se zřízením a provozováním reklamního zařízení na dálnici,
silnici, místní komunikaci I. nebo II. třídy, jejich silničním pomocném
pozemku nebo v silničním ochranném pásmu (dále jen „souhlas“).

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. ze dne 23. dubna 1997,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

§ 7a Bezpečnostní inspekce
(1) Bezpečnostní inspekcí se rozumí posouzení dopadů stavebních, technických a
provozních vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím
užívání a vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky
silničního provozu. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo správce
komunikace zařazené do transevropské silniční sítě. Bezpečnostní inspekci provádí
auditor bezpečnosti pozemních komunikací společně s alespoň jednou další
fyzickou osobou.
2) Bezpečnostní inspekce se provádí jednou za 5 let.
(3) Minimální rozsah bezpečnostní inspekce je uveden v příloze č. 11.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1936
ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti
silniční infrastruktury

NSBSP 2021-2030

V tomto prostoru nesmí existovat úsek, který končí na hranici jednoho
členského státu a nemá pokračování na území státu sousedního. Jde o tzv.
mrtvé úseky – musí se buď zajistit pokračování na území sousedního státu,
nebo takový úsek vyjmout z TEN-T (Nařízení č. 1315/2013/EU)

NSBSP 2021 -2030

NSBSP 2021 -2030

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013
ze dne 11. prosince 2013
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení
rozhodnutí č. 661/2010/EU
KAPITOLA II
GLOBÁLNÍ SÍŤ Článek 9
Obecná ustanovení

1. Globální síť:
a) je sítí vyznačenou v mapách a seznamech obsažených v příloze I a v příloze II části 2;
b) je blíže specifikována popisem složek infrastruktury;

c) splňuje požadavky na dopravní infrastrukturu stanovené v této kapitole;
d) tvoří základ pro určení projektů společného zájmu;
e) zohledňuje fyzická omezení a topografické zvláštnosti dopravních infrastruktur členských států, jak jsou stanoveny v
technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI).

2.
Členské státy vynaloží veškeré úsilí s cílem dokončit globální síť a splnit
příslušná ustanovení této kapitoly do 31. prosince 2050.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013
ze dne 11. prosince 2013
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení
rozhodnutí č. 661/2010/EU
V rámci daném globální sítí by měla být vytyčena hlavní síť, přičemž
prioritou by mělo být přijetí vhodných opatření pro její rozvoj do roku
2030. Hlavní síť by měla tvořit páteř při rozvoji udržitelné multimodální dopravní sítě a podněcovat
(13)

rozvoj celé globální sítě. Měla by umožnit, aby se opatření Unie zaměřila na ty prvky transevropské
dopravní sítě, které mají pro Evropu největší přínos, zejména na přeshraniční úseky, chybějící spojení,
multimodální spojovací body a hlavní místa s nedostatečnou propustností, a současně přispívala k
plnění cíle stanoveného v bílé knize, jímž je snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy o
60 % ve srovnání s úrovní v roce 1990.
(19) Má-li být hlavní síť vytvořena koordinovaně a včas, což umožní maximalizovat její přínos,
měly by dotčené členské státy zajistit přijetí vhodných opatření za účelem dokončení projektů
společného zájmu do roku 2030. Pokud jde o globální síť, členské státy by měly vyvinout veškeré
úsilí, aby ji do roku 2050 dokončily a aby odpovídala příslušným ustanovením hlavních směrů.
(35) Členské státy a jiní navrhovatelé projektů by měli posoudit vliv plánů a projektů na životní
prostředí, jak stanoví směrnice Rady 92/43/EHS (8), směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES (9), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES (10), směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (11) a směrnice 2011/92/EU, s cílem vyhnout se
negativním dopadům na životní prostředí, jako je roztříštěnost krajiny, zastavování půdy a
znečištění vzduchu a vody a hluk, a není-li to možné, tyto dopady zmírňovat nebo kompenzovat
a účinně chránit biologickou rozmanitost.

Propojení evropské silniční sítě

Silniční síť podle následků dopravních nehod

Nejvíce dopravních nehod se v roce 2020, a předchozích letech, stalo na
místních komunikacích a silnicích I., II. a III. třídy. Nejtragičtější byly nehody na
silnicích I. třídy, při kterých zemřelo 148 osob a II. třídy 110 osob. K vážným
dopravním nehodám dochází i na účelových komunikacích, polních, lesních a
ostatních cestách, kde došlo v roce 2020 celkem k 4 735 dopravním nehodám,
při nichž bylo usmrceno devět osob.
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H. vzhledem k tomu, že ne všechny oběti nehod jsou hlášeny, což zkresluje dostupné statistické údaje;
vzhledem k tomu, že je třeba vypracovat účinnou metodu ke zjišťování skutečného počtu obětí dopravních
nehod;
I. vzhledem k tomu, že klíčem k prevenci a zmírňování smrtelných dopravních nehod je zajištění bezpečného
chování účastníků silničního provozu (jako je dodržování povolené rychlosti, používání ochranných
prostředků, jako jsou bezpečnostní pásy a nárazové přilby, řízení nikoli pod vlivem alkoholu a jiných drog,
řízení, jízda a chůze bez rozptýlení) a jeho prosazování;
J. vzhledem k tomu, že pokud jde o mobilitu a bezpečnost silničního provozu, uplatňují se genderové, věkové
a sociální rozdíly;
K. vzhledem k tomu, že dosažení nových cílů EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu vyžaduje
intenzivnější úsilí a spolupráci se zúčastněnými stranami při vypracovávání promyšlené evropské politiky v
oblasti bezpečnosti silničního provozu a podporu výzkumu a inovací, aby bylo možné dosáhnout politického
řešení založeného na spolehlivých údajích a analýze dopadů, a také větší počet cílenějších donucovacích
opatřeních na úrovni členských států a účinnou přeshraniční spolupráci při vymáhání sankcí;
L. vzhledem k tomu, že se v případě 40 až 60 % všech úmrtí na silnicích spojených s prací jedná o
silniční nehody, k nimž dochází buď v práci, nebo na cestě do práce; vzhledem k tomu, že na unijních
cestách se běžně setkáváme s únavou řidičů;
M. vzhledem k tomu, že uplatňování národních plánů silniční bezpečnosti a nového rámce politiky EU v
oblasti bezpečnosti silničního provozu vyžaduje stabilní a dostatečné finanční prostředky jak na úrovni
členských států, tak i v rozpočtu EU;
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Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky směrem k „vizi
nulových obětí na cestách“
3. domnívá se však, že pokud jde o tyto klíčové ukazatele výkonnosti, existuje zde prostor pro zlepšení, a naléhavě
vyzývá Komisi, aby zvážila možnost rozšíření těchto ukazatelů a jejich aktualizace v akčním plánu EU pro bezpečnost
silničního provozu; domnívá se, že klíčový ukazatel výkonnosti pro ochranné prostředky by měl být doplněn
klíčovým ukazatelem výkonnosti, jehož pomocí se u všech účastníků silničního provozu shromažďují údaje o
expozici podle ujeté vzdálenosti a času, rozčleněné podle podílu daného druhu dopravního prostředku a typu
silnic, aby bylo možné lépe pochopit různé související rizikové poměry a nebezpečí; vyzývá Komisi, aby i
nadále úzce spolupracovala s členskými státy na vymezení klíčového ukazatele výkonnosti silniční
infrastruktury, který by uváděl kvalitu bezpečnosti silniční sítě nezávisle na chování účastníků silničního
provozu nebo technologii vozidel, a to na základě dohodnuté společné metodiky hodnocení; vyjadřuje
politování nad tím, že klíčové ukazatele bezpečnosti vozidel ignorují bezpečnost jednostopých motorových vozidel;
vyzývá Komisi, aby vypracovala rejstřík bezpečnosti vozidel určený pro vozidla kategorie L, a poukazuje na to, že je
nutné do něj začlenit všechny klíčové ukazatele výkonnosti týkající se této kategorie vozidel;
4. zdůrazňuje, že financování EU má zásadní význam z hlediska investic do udržitelných a inteligentních řešení v
oblasti bezpečnosti silničního provozu a rychlejšího dosahování výsledků v této oblasti v celé EU; vyzývá Komisi, aby
zajistila a zvýšila investice do bezpečnosti silničního provozu na úrovni EU ve všech příslušných unijních programech
financování, mj. v oblasti výzkumu a inovací; vyzývá navíc všechny členské státy, aby vyčlenily přiměřenou část svého
státního rozpočtu, která by měla spolu s finančními prostředky EU umožnit realizaci jejich celostátního programu
silniční bezpečnosti a nového politického rámce EU pro bezpečnost silničního provozu na období 2021–2030; vyzývá

členské státy, aby vytvořily státní fond pro bezpečnost silničního provozu, který by sloužil k
vybírání pokut v rámci jejich předpisů týkajících se silničního provozu a k přerozdělování
peněz získaných na oblast bezpečnosti silničního provozu; vyzývá Komisi, aby rozšířila unijní program
„Výměna zkušeností v oblasti bezpečnosti silničního provozu“ zaměřený na zlepšení bezpečnosti silničního provozu,
který se v současné době zaměřuje pouze na šest členských států, na všechny členské státy EU;

5. vybízí členské státy, aby zřídily vnitrostátní středisko pro sledování bezpečnosti silničního

provozu, kde by se shromažďovaly, zpracovávaly a vedly údaje v rámci vnitrostátní databáze
bezpečnosti silničního provozu; žádá členské státy, aby zajistily soulad své vnitrostátní strategie bezpečnosti
silničního provozu s cíli rámce politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 a aby se co
nejdříve zabývaly s tím souvisejícími nedostatky;
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11. konstatuje, že podle poslední revize pravidel EU v oblasti bezpečnosti infrastruktury je Komise povinna zvážit přepracování
směrnice 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely[7] do roku 2021 a přijetí nového legislativního
návrhu o minimálních bezpečnostních požadavcích na mosty; vyzývá Komisi, aby dále zlepšovala bezpečné využívání tunelů,
mimo jiné pořádáním osvětových kampaní a prováděním příslušných studií;
12. vybízí Komisi a členské státy, aby zřídily skupinu odborníků pro vypracování rámce pro klasifikaci silnic, který by v
souladu s přístupem „bezpečného systému“ zajišťoval, aby omezení rychlosti lépe odpovídalo průběhu silnic a jejich
uspořádání;
13. vyzývá k tomu, aby byla v rámci nadcházející revize nařízení TEN-T přijata opatření k dalšímu zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v městských dopravních uzlech a příměstských a venkovských oblastech a ke zlepšení provozní
bezpečnosti kritické infrastruktury, jako jsou tunely a mosty, v průběhu celé její životnosti, aby se uvažovalo také o
používání nových technologií pro sledování ohrožené infrastruktury a aby byly stanoveny konkrétní cíle v oblasti bezpečnosti a
požadavky na kvalitu;
14. vyzývá členské státy, aby si uvědomily význam přechodu na aktivní druhy dopravy, jako je chůze a jízda na kole, a
udržitelných druhů veřejné dopravy, což jsou důležité nástroje ke snížení nebezpečí v silnicích, a aby za tímto účelem
vyčlenily dostatečné prostředky na investice; vítá v této souvislosti zahájení iniciativy Bezpečnější dopravní platforma, která
výslovně vyzývá k budování lepších zařízení pro udržitelnou dopravu, mj. pro cyklisty a chodce, a k realizaci projektů zaměřených
na omezování nehod; vyzývá Komisi a EIB, aby zahájily osvětové a informační kampaně s cílem zajistit, aby všechny
zainteresované strany byly o podmínkách jejího využívání dobře informovány a uvažovaly o něm;
15. vyzývá k dosažení větší součinnosti mezi evropskou sítí cyklostezek EuroVelo a sítí TEN-T, aby byla cyklistická
infrastruktura bezpečnější a lépe propojená; poukazuje na to, že je důležité v rámci projektů TEN-T budovat pokud možno
souvislé stezky pro chodce a cyklisty; vyzývá Komisi, aby prosazovala obnovu nevyužívaných železničních úseků a aktivně
podporovala projekty kombinující cestování vlakem a na kole a kombinaci těchto dvou druhů dopravy; konstatuje, že nové formy
infrastruktury, jako je předsunutý prostor pro cyklisty, jízdní pruhy pro cyklisty nebo cyklodálnice, nabízejí nové
možnosti bezpečné aktivní mobility; poukazuje na to, že je třeba pracovat na harmonizaci předpisů týkajících se
silničních značek a signálů, aby se předešlo nejasnostem a aby se zvýšila bezpečnost a zajistilo jejich snadné používání,
a tyto předpisy prosazovat;
16. je přesvědčen, že by Komise měla učinit vše, co je v jejích silách, aby zajistila, aby infrastruktura pro cyklisty a chodce
vybudovaná v členských státech v reakci na pandemii onemocnění COVID-19 fungovala i nadále a byla rozšířena, aby
bylo možné dále podporovat bezpečné aktivní cestování;
17. vyzývá Komisi a členské státy, aby s regiony a městy úzce spolupracovaly na dokončení posledních chybějících
úseků infrastruktury a intermodálního a přeshraničního propojení sítí TEN-T, a umožnily tak bezproblémové a účinnější
využívání infrastruktury a služeb a zvýšení bezpečnosti silničního provozu;
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nedávné přepracování nařízení o obecné bezpečnosti, podle něhož budou v EU od roku
2022 nové pokročilé bezpečnostní funkce vozidel, jako je systém inteligentní regulace rychlosti
a systém pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu, povinné, což by mohlo do roku 2030
zachránit přibližně 7 300 životů a zabránit 38 900 vážným zraněním; vyzývá Komisi, aby přijala ambiciózní a
18. vítá

včasné sekundární právní předpisy, které by obsahovaly také požadavek na instalaci výkonného systému inteligentní regulace
rychlosti do všech nových vozidel; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby posoudila praktický dopad povinného požadavku na vybavení
motocyklů těmito systémy a proveditelnost a případný dopad vybavení osobních vozidel, dodávek, nákladních vozidel a autobusů systémem
inteligentní regulace rychlosti nové generace a aby uvážila, nakolik by byl tento krok přijatelný;

19. připomíná význam inovací v oblasti technologie vozidel, které mohou pomoci zmírnit závažnost nehod a snížit jejich pravděpodobnost
prostřednictvím aktivních a pasivních bezpečnostních prvků; vyzývá Komisi, aby s ohledem na nový technický vývoj přezkoumala budoucí
normy pro osobní automobily a aby přihlédla k faktorům, které mohou mít vliv na bezpečnost silničního provozu, jako je hmotnost vozidel a
jejich výkon, rychlost a velikost jejich přední části;
20. vyzývá Komisi, aby při nadcházející revizi schvalování typu vozidel kategorie L zavedla povinnost vybavit motocykly
protiblokovacím brzdovým systémem; vyzývá Komisi dále k tomu, aby rozšířila kategorie vozidel, na něž se vztahuje povinná instalace
systému eCall, se zvláštním zohledněním jednostopých motorových vozidel;

21. vyzývá Komisi, aby s cílem dosáhnout harmonizace minimálních norem a stejné bezpečnosti v případě cestujících vypracovala
další požadavky na odolnost proti nárazu při schvalování typu vozidla a zahrnula je do budoucích revizí právních předpisů, jejichž
součástí by měla být také nejnovější kritéria nárazových zkoušek Euro NCAP, které sledují dopad srážky na jiná vozidla a nechráněné
účastníky silničního provozu;
22. vyzývá Komisi a členské státy, aby s cílem podpořit zavádění technologie inteligentní regulace rychlosti, jak vyžaduje nařízení o obecné
bezpečnosti, podporovaly města při zřizování databází úseků s omezenou rychlostí;
23. zdůrazňuje, že v důsledku rozsáhlého využívání asistenčních systémů pro odbočování by bylo možné výrazně snížit nebezpečí a
četnost nehod, k nimž dochází mezi nákladními vozidly a nechráněnými účastníky silničního provozu; poukazuje na to, že asistenční
systémy pro odbočování se stanou povinnými u nových typů nákladních vozidel v roce 2022 a u všech nových nákladních
automobilů v roce 2024; vyzývá Komisi, aby vytvořila evropský akční program pro asistenční systémy pro odbočování, který by propagoval
přínosy této technologie a přiměl zúčastněné strany, aby dobrovolně co nejdříve vybavily stávající a nová vozidla těmito systémy; oceňuje
iniciativy, které podporují dobrovolné zavedení povinných asistenčních systémů pro odbočování; vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly
finanční podporu na instalaci těchto systémů do nových a stávajících vozidel;
24. zdůrazňuje, že manipulace a podvody s elektronickými bezpečnostními prvky, jako jsou pokročilé systémy pomoci při řízení,
představují významné bezpečnostní riziko, a proto je třeba je řešit na základě zvláštního školení týkajícího se kontroly integrity softwaru,
které je poskytováno inspektorům;
25. vyzývá Komisi, aby vypracovala normy pro nárazové figuríny, které by lépe odrážely nejrůznější aspekty, jako je věk, pohlaví, výška
a postava uživatelů, uvnitř i vně vozidla;
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32. žádá Komisi, aby mezitím vyhodnotila rizika spojená se současně dostupnými systémy s asistovaným
řízením, jako je přílišná závislost řidiče na těchto systémech a jeho rozptylování, z hlediska bezpečnosti
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby uvažovala o zavedení požadavku na vybavení mobilních a elektronických
zařízení řidiče „režimem bezpečného fungování“ a o standardní instalaci dalších technických nástrojů, které by
omezily rozptylování řidiče při řízení;
33. zdůrazňuje, že zadávání veřejných zakázek představuje zajímavou příležitost k pozitivnímu ovlivnění bezpečnosti
silničního provozu, jak uvedla Komise ve svém strategickém akčním plánu EU pro bezpečnost silničního provozu;
vyzývá Komisi, aby výslovně přihlédla k tomu, že při zadávání veřejných zakázek na služby v rámci veřejné silniční
přepravy cestujících by měly být ekonomicky nejvýhodnější nabídky posuzovány na základě nejlepšího
poměru mezi cenou a kvalitou, který by měl zahrnovat také bezpečnost vozidel, inovace, kvalitu, udržitelnost a
sociální otázky; naléhavě vyzývá členské státy a zadavatele, aby při zadávání veřejných zakázek na služby v oblasti
silniční přepravy považovali za jedno z hlavních kritérií bezpečnostní hlediska;
34. poukazuje na to, že nová zařízení zajišťující osobní mobilitu vzbuzují také celou řadu vážných obav, a to
nejen pokud jde o bezpečnost samotných těchto zařízení, ale také pokud jde o jejich bezpečné používání v
silničním provozu; s politováním konstatuje, že právní předpisy týkající se této oblasti zavedlo pouze několik
málo členských států a že nedostatečná harmonizace na úrovni EU může vést k nejasnostem a bránit tomu,
aby návštěvníci dodržovali předpisy platné v daném místě; vyzývá Komisi, aby posoudila rámec pro schvalování
typu těchto nových zařízení zajišťujících mobilitu a vydala pro členské státy pokyny týkající jejich bezpečnostních
aspektů, mj. pravidel jejich bezpečného používání v silničním provozu; připomíná Komisi a členským státům, že je v EU
i členských státech nutné vést informační a vzdělávací kampaň o bezpečném používání zařízení pro mikromobilitu se
zvláštním zaměřením na nechráněné účastníky silničního provozu, mimo jiné děti, starší osoby nebo osoby se
sníženou pohyblivostí; vyzývá Komisi a členské státy, aby si vyměňovaly osvědčené postupy, jak zlepšit bezpečné
používání zařízení pro mikromobilitu;
35. vyzývá Komisi, aby aktualizovala požadavky na databázi silničních nehod v Evropské unii (CARE) a aby do
ní začlenila zjištěné kolize zařízení pro mikromobilitu, jako jsou elektronické skútry a další typy elektrokol;
vyzývá členské státy, aby na základě údajů shromážděných v této databázi zavedly na celostátní, regionální nebo
místní úrovni konkrétní preventivní bezpečnostní opatření;
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Bezpečnost silničního provozu
36. konstatuje, že podle studie Komise má přibližně 25 % všech úmrtí na silnicích na svědomí alkohol a 15 % návykové
látky[8]; poukazuje na to, že doporučení EU týkající se povolené hladiny alkoholu v krvi pochází z roku 2001; vyzývá Komisi,
aby tato doporučení aktualizovala a zahrnula do nich nulovou toleranci pro řízení pod vlivem alkoholu a aby zavedla
doporučení EU týkající se nulové tolerance nelegálních psychotropních látek a normy pro prosazování předpisů
týkajících se psychotropních látek při silničních kontrolách; konstatuje, že sjednocení povoleného limitu pro obsah alkoholu v
krvi u všech kategorií vozidel v EU usnadní jejich porovnávání v rámci klíčového ukazatele výkonnosti pro střízlivost na silnicích;
vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny pro označování léků, které ovlivňují schopnost osob řídit vozidlo, a aby zahájila
informační kampaň, která by zvýšila povědomí pracovníků zdravotních služeb, včetně praktických lékařů, o dané problematice;
vyzývá Komisi, aby v rámci přepracovaných doporučení zavedla také pokyny týkající se montáže alkoholových imobilizérů a
zaměřila se přitom zejména na osoby, které porušují předpisy opakovaně, na osoby, v jejichž případě jde sice o první
porušení předpisů, avšak toto porušení je velmi závažné, a na všechny řidiče z povolání;
37. konstatuje, že nedodržování předepsané rychlosti je jedním z klíčových faktorů přibližně u 30 % smrtelných silničních
nehod a faktorem, který u většiny nehod situaci zhoršuje; vyzývá Komisi, aby v souladu s přístupem „bezpečného
systému“ pro všechny typy silnic předložila doporučení pro uplatňování bezpečného omezování rychlosti, jako je
maximální rychlost 30 km/h v obytných oblastech a oblastech s vysokým počtem cyklistů a chodců, s možností stanovit
vyšší omezenou rychlost na hlavních tazích se zajištěním přiměřené ochrany nechráněných účastníků silničního
provozu; vyzývá členské státy, aby investovaly přednostně do rychlého vymáhání práva při překračování rychlosti a do
kvalitního informování o významu rychlosti a jejího omezování; vyzývá členské státy, aby uplatňovaly sankce, které by
odrazovaly od překračování rychlosti, včetně sankčních bodových systémů, a zvážily zavedení kurzů pro zvyšování povědomí
o rychlosti s cílem převychovat osoby, které se dopouštějí opakovaných přestupků;

38. konstatuje, že podle odhadů Komise[9] je v EU každý rok zjištěno 10 milionů závažných dopravních přestupků
týkajících se nedodržení předepsané rychlosti, jízdy na červenou a řízení pod vlivem alkoholu, jichž se dopustili cizí
státní příslušníci; oceňuje pokrok, kterého bylo od roku 2015 dosaženo při stanovení rámce pro přeshraniční vymáhání předpisů
týkajících se silničního provozu, s politováním však konstatuje, že stávající rámec stanovený ve směrnici o

přeshraničním vymáhání předpisů nezajišťuje možnost příslušného vyšetřování, aby bylo možné prosazovat
pokuty nebo uznávat rozhodnutí o uložených pokutách; domnívá se, že důkladnější přeshraniční prosazování

pravidel silničního provozu by vedlo k jejich většímu dodržování a odrazovalo by to od páchání přestupků, čímž by se
omezilo nebezpečné chování a zvýšila bezpečnost na silnicích; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby se při příští revizi
uvedené směrnice zabývala těmito problémy, posoudila otázku vzájemného uznávání zákazu řízení motorových vozidel a
trestných bodů a aby přehodnotila působnost směrnice, tak aby zahrnovala prosazování placení mýtného, aby se zabránilo
nebezpečnému řízení vozidel a zachovala kvalita infrastruktury;
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48. poukazuje na to, že externí faktory a nové společenské trendy představují pro bezpečnost silničního provozu v rámci
unijní strategie pro rok 2030 a pozdější období bezpříkladnou výzvu; konstatuje, že EU by měla připravit půdu pro
postupné zavádění propojených a automatizovaných vozidel ve vhodnou dobu a posoudit možná rizika společného
využívání těchto a tradičních vozidel ve smíšeném provozu, kterého se účastní i nechránění účastníci silničního provozu;
vyzývá Komisi, aby posoudila veškerý dopad většího počtu automatizovaných vozidel na dopravu v městských oblastech
a na životní prostředí; zdůrazňuje, že aby se zaručilo bezpečné fungování automatizovaných a poloautomatizovaných
vozidel a aby současně došlo ke zvýšení bezpečnosti konvenčních vozidel, což by bylo ku prospěchu všech účastníků
silničního provozu, může být nutné modernizovat infrastrukturu;
49. vyzývá členské státy, aby s cílem motivovat k nákupu a používání bezpečnějších, čistých a energeticky účinných
vozidel a k obnově veřejných a soukromých vozových parků zavedly systém sešrotování vozidel za ekologických
podmínek; žádá Komisi a členské státy, aby společně s Evropskou investiční bankou prozkoumaly nové systémy financování,
které by usnadnily investice do bezpečných a udržitelných dopravních služeb a bezpečných a udržitelných vozových parků;
50. poukazuje na to, že při zvyšování bezpečnosti na silnicích budou hrát klíčovou úlohu získané údaje; připomíná, že
palubní údaje jsou mimořádně cenné pro řízení dopravy, provádění technických prohlídek a analýzu nehod; vyzývá
Komisi, aby v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů[11] vytvořila rámec pro přístup k palubním
údajům i mimo trh s opravami vozidel, a to pouze za účelem vyšetřování dopravních nehod a provádění technických
prohlídek; poukazuje v této souvislosti na význam digitálních údajů obsažených v zapisovačích

údajů o událostech (EDR) pro důkladnou analýzu nehod s cílem zvýšit bezpečnost silničního
provozu; vyzývá Komisi, aby zajistila povinné zaznamenávání a uchovávání všech údajů, které
mají význam z hlediska důkladné analýzy nehod a výzkumu v oblasti bezpečnosti silničního
provozu (včetně místa, data a doby nehod), v zapisovačích EDR;
51. připomíná, že ačkoli za bezpečnost silničního provozu nesou společnou odpovědnost všichni dotyční aktéři a orgány
na unijní, celostátní a místní úrovni, měla by se EU ujmout pevné vedoucí úlohy, aby zajistila, aby byla bezpečnost
silničního provozu i nadále prioritou v oblasti silniční dopravy, a přispět tak k odstranění rozdílů v bezpečnosti silničního
provozu mezi členskými státy a zajistit, aby si EU udržela v této oblasti vedoucí postavení na celosvětové úrovni;
poukazuje na úkol EU, kterým je prosazování spolupráce a výměny osvědčených postupů s třetími zeměmi, jako je Velká Británie,
aby bylo možné uplatňovat stockholmské prohlášení o bezpečnosti silničního provozu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily,
aby se cíle v rámci politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu vztahovaly na veškeré plánování externích
programů a aby za účelem lepšího prosazování předpisů vypracovaly účinný systém výměny informací o dopravních
přestupcích se sousedními neunijními zeměmi a aby zároveň zajistily, aby veškerá výměna informací byla v souladu se všemi
ustanoveními platných právních předpisů EU přísně zabezpečena a podléhala auditům a dohledu;
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52. vyzývá Komisi, aby s ohledem na nadcházející revizi balíčku předpisů v oblasti městské mobility
podporovala součinnost mezi bezpečnostními opatřeními a opatřeními v oblasti zajišťování udržitelnosti v
městských oblastech; vyzývá v této souvislosti k přehodnocení priorit v oblasti dopravní infrastruktury v
městských oblastech, včetně změny účelu veřejných prostor, a k přechodu od individuální motorizované
dopravy směrem k udržitelným, bezpečnějším a zdravějším druhům dopravy, jako je veřejná doprava, chůze a
jízda na kole, s přihlédnutím ke zvláštním potřebám ohrožených účastníků silničního provozu, jako jsou děti,
osoby se zdravotním postižením a starší osoby; vybízí k větším investicím do parkování a dalších oblastí
propojené mobility při vjezdu do městských oblastí a k jejich většímu spolufinancování prostřednictvím
unijních finančních nástrojů, aby byl zajištěn snadný přístup k různým druhům veřejné dopravy, s cílem snížit
dopravní zácpy ve městech a emise CO2; vítá záměr EIB podpořit ambiciózní investiční programy, které by veřejným
orgánům pomohly zvýšit udržitelnou mobilitu na místní a regionální úrovni, jako jsou plány udržitelné městské mobility a
projekty veřejné dopravy; vyzývá Komisi, aby zajistila důslednější začlenění cílů a opatření EU v oblasti bezpečnosti
silničního provozu do pokynů týkajících se plánů udržitelné městské mobility, a to na základě sledování a prosazování
osvědčených postupů, včetně vytvoření ukazatele, pomocí něhož by se hodnotilo využívání financí EU k účinnému
zlepšení bezpečnosti silničního provozu ve městech;
53. konstatuje, že venkovské oblasti tvoří přibližně 83 % území EU a jsou domovem 30,6 % jejích obyvatel;
poukazuje na to, že venkovské, a zejména řídce osídlené oblasti trpí nedostatkem kvalitní dopravní
infrastruktury a pravidelných služeb v oblasti hromadné veřejné dopravy, což přímo ovlivňuje bezpečnost
silničního provozu; konstatuje dále, že k 54 % úmrtí na silnicích EU dochází na venkově; zdůrazňuje, že zlepšení
dostupnosti a propojení a zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve venkovských oblastech by mělo být začleněno do
strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu; vyzývá Komisi, aby tuto skutečnost zohlednila v připravovaném sdělení
o dlouhodobé vizi týkající se venkovských oblastí;
54. poukazuje na to, že k dosažení cílů stanovených ve vizi nulových obětí na cestách je třeba podporovat
integrovaný přístup a prohloubit meziodvětvovou spolupráci, včetně spolupráce s nevládními organizacemi,
občanskou společností a podniky a průmyslem na regionální, celostátní a unijní úrovni; vyzývá společnosti a malé a
střední podniky, aby v souladu se Stockholmským prohlášením přispěly k dosažení bezpečnosti silničního provozu tím,
že budou uplatňovat zásady bezpečného systému na celý svůj hodnotový řetězec, mj. na interní postupy v rámci
zadávání zakázek, výroby a distribuce, a aby do svých zpráv o udržitelnosti zahrnuly informace o výkonnosti v oblasti
bezpečnosti, které by uváděly i na svých internetových stránkách; dále je vyzývá, aby v příslušných případech nabízely
svým řidičům zvláštní školení v oblasti bezpečnosti silničního provozu a aby zvážily začlenění úlohy „vedoucího
mobility“ s cílem koordinovat a optimalizovat potřeby podniku v oblasti mobility, pokud jde o přepravu zboží a
pracovníků v rámci celého logistického řetězce;
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•

Ze zprávy, vydané Ředitelstvím silnic a dálnic k dopravním nehodám v souvislosti s prováděnými
pracemi na dálničním tělese, za roky 2011 – 2019, kterou zpracoval Michal Prášil a vydal Odbor
specialistů a technologů provozního úseku Generálního ředitelství v únoru 2020, vyplývá mimo
celé řady dalších informací, že za většinou těchto nehod se skrývá nepozornost a nepřiměřená
rychlost jízdy.

•

Řidiči nákladní dodávek a těžkých vozidel zavinili v roce 2013 neuvěřitelných 77 % nehod
z celkového počtu evidovaných.

•

Z rozložení nehod podle místa, druhu prací a nárazu v roce 2019 vyplývá, že k 26 nehodám
došlo na krajnici 37,7 %, na krajnici byl také zaznamenán nejvyšší nárůst nehod ze všech míst, k
9 nehodám došlo ve stoupacím, připojovacím nebo odbočovacím pruhu, 13,1 %, 17 nehod se
stalo v pravém pruhu 24,6 %, kde byl evidován pokles oproti roku 2018, ke 14 nehodám došlo v
levém pruhu 20,3 %, a 3 nehody se staly na jiných místech 4,3 %.
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Porovnáním nehodovosti a údajů o přepravních intenzitách v roce 2018 na úsecích dálnic
Francie, která má ve správě celkem 9170 km dálnic a České republiky, která se v témže
roce starala o 934 km dálnic, je více než alarmující zjištění, že jakákoliv práce na dálničním
tělese, v ČR 330 a ve Francii 342 nabouraných vozíků, je u nás vysoce nebezpečnou
činností.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1936
ze dne 23. října 2019,
kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
(3) Silnice transevropské dopravní sítě (dále jen „síť TEN-T“) identifikované v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (4) mají klíčový význam v podpoře evropské integrace. Proto by
na těchto silnicích měla být zaručena vysoká úroveň bezpečnosti.
(4) Postupy řízení bezpečnosti silniční infrastruktury zavedené v rámci sítě TEN-T pomohly v Unii
snížit smrtelná a vážná zranění. Z hodnocení účinků směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/96/ES (5) jasně vyplývá, že členské státy, které dobrovolně uplatňují zásady řízení bezpečnosti
silniční infrastruktury na své vnitrostátní silnice mimo síť TEN-T, dosáhly mnohem lepší bezpečnosti
silničního provozu než členské státy, které tak nečinily. Proto je také žádoucí, aby tyto zásady řízení
bezpečnosti silniční infrastruktury byly uplatňovány i na další části evropské silniční sítě.
(5) Je důležité, aby se směrnice, pokud jde o bezpečnost silničního provozu, vztahovala rovněž
na úseky silnic postavené na mostech a úseky silnic, které procházejí tunely patřícími do sítě v
působnosti této směrnice, s výjimkou tunelů, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/54/ES (6).
(6) Z důvodu bezpečnosti silničního provozu je důležité, aby se tato směrnice vztahovala
rovněž na vjezdy do parkovacích ploch nacházejících se podél sítě v působnosti této směrnice
a na výjezdy z nich, zejména při dálnicích a hlavních silnicích.
(7) Sezónní podmínky se mezi jednotlivými členskými státy a regiony značně liší. Je proto důležité,
aby byly tyto podmínky náležitě zohledněny ve vnitrostátních ustanoveních, kterými se tato směrnice
provádí.
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(12) Posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku na základě rizik se ukázalo jako účinný a účelný nástroj k
identifikaci úseků sítě, na které by se měly zaměřit podrobnější bezpečnostní inspekce, a k upřednostňování
investic podle jejich potenciálu přinést zlepšení bezpečnosti v síti. Proto by se měla celá silniční síť, na kterou
se vztahuje tato směrnice, systematicky posuzovat, včetně prostřednictvím údajů získaných elektronickými a
digitálními prostředky, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu v celé Unii.
(13) Integrace nejlépe fungujících prvků z předchozího „postupu klasifikace a řízení bezpečnosti silniční sítě v
provozu“ do nového postupu posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku by měla umožnit lepší identifikaci
úseků silnic, kde jsou největší příležitosti ke zlepšení bezpečnosti a kde by měly cílené zásahy vést k
největším zlepšením.
(14) Za účelem zvýšení kvality, objektivnosti a účinnosti postupů řízení bezpečnosti silniční
infrastruktury je užitečné umožnit členských státům, aby ve vhodných případech využívaly neustále
se vyvíjejících technologií pro účely inspekcí úseků silnic, dokumentace podmínek bezpečnosti
silničního provozu a shromažďování dalších údajů o bezpečnosti silniční sítě.
(15) Systematická návaznost na zjištění postupů řízení bezpečnosti silniční infrastruktury je klíčová pro to,
aby se dosáhlo zlepšení bezpečnosti silniční infrastruktury nezbytného pro splnění cílů v oblasti bezpečnosti
silničního provozu v Unii. Z toho důvodu by měly akční plány odstupňované podle priority zajistit, že budou
nezbytné zásahy prováděny co nejdříve. Na zjištění, ke kterým se dospělo v rámci posuzování bezpečnosti
silniční sítě jako celku, by mělo zejména navazovat provádění cílených inspekcí bezpečnosti silničního
provozu nebo, je-li to možné a nákladově efektivní, přímých opatření k nápravě, s cílem odstranit nebo snížit
rizika bezpečnosti silničního provozu, bez uvalení nepřiměřené administrativní zátěže.
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(16) Úroveň bezpečnosti na stávajících silnicích by se měla zlepšit soustřeďováním investic do
silničních úseků s nejčastějším výskytem nehod a s nejvyšším potenciálem pro snížení počtu nehod.
(17) Na podporu takových investic je možné v souladu s příslušnými podmínkami využívat financování
a finanční pobídky na úrovni Unie jako doplněk k odpovídajícím vnitrostátním investicím a pobídkám.

(18) Úseky silniční sítě přiléhající k silničním tunelům transevropské silniční sítě, na které se vztahuje
směrnice 2004/54/ES, představují obzvlášť vysoké riziko nehod. Proto by u těchto úseků silnic měly
být za účasti příslušných orgánů v oblasti silnic i tunelů zavedeny společné inspekce bezpečnosti
silničního provozu, aby se zlepšila bezpečnost silniční sítě, na kterou se vztahuje tato směrnice.
(19) V roce 2017 připadalo na zranitelné účastníky silničního provozu 47 % smrtelných
silničních nehod v Unii. Zajištěním toho, aby byly zohledněny potřeby zranitelných účastníků
silničního provozu ve všech postupech řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, a rozvojem
požadavků na kvalitu infrastruktury pro tyto účastníky silničního provozu by se tudíž jejich
bezpečnost na silnicích měla zlepšit.
(20) S cílem umožnit členským státům posílit své postupy pro zajištění provozního využívání
jejich dopravních značení a dopravních značek by měly být stanoveny společné specifikace s
cílem podpořit účinnou čitelnost a rozpoznatelnost dopravních značení a dopravních značek
pro řidiče a pro automatizované asistenční systémy pro řidiče.
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(21) Zlepšení bezpečnosti je prioritou i na úrovňových přejezdech (tj. signalizace, zlepšení infrastruktury).
Podle zprávy o bezpečnosti a interoperabilitě železnic v EU za rok 2018 Agentury Evropské unie pro
železnice bylo v roce 2016 na 108 000 úrovňových přejezdech v Unii zaznamenáno 433 závažných nehod,
které měly za následek 255 úmrtí a 217 vážně zraněných osob. V důsledku toho by měly být identifikovány
úrovňové přejezdy, které představují vysoké bezpečnostní riziko, za účelem jejich zlepšení.
(22) Vysoce kvalitní dopravní značení a dopravní značky jsou zásadní pro podporu řidičů a
propojených a automatizovaných vozidel. Společné specifikace pro dopravní značení a dopravní
značky by se měly stát základem, který připraví podmínky pro zavádění vyspělých propojených a
automatizovaných mobilních systémů. Přednostně by se měl uplatnit společný

evropský přístup v souladu s Vídeňskou úmluvou o silničních značkách a
signálech z roku 1968.
(23) Pro posílení výsledků, které by podle očekávání mělo přinést uplatňování této směrnice, a pro zajištění
odpovídající úrovně bezpečnosti v mimořádných situacích by členské státy ve vhodných případech a zejména
na přeshraničních silničních úsecích mohly usnadnit spolupráci mezi svými útvary civilní ochrany,
záchranného systému a dopravní policie. Pokud je při těchto činnostech zapotřebí spolupráce mezi členskými
státy, je za tímto účelem k dispozici rámec mechanismu civilní ochrany Unie podle rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU (7).

(24) Aniž jsou dotčeny právní předpisy o zadávání veřejných zakázek, zejména směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/25/EU (8), měly by být technické specifikace týkající se bezpečnosti v případě, že
zadávání veřejných zakázek probíhá v odvětví dopravní infrastruktury, veřejně dostupné.
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(25) Pro dosažení transparentnosti a ke zlepšení odpovědnosti by se měla oznamovat
klasifikace bezpečnosti silnic, aby mohli být účastníci silničního provozu informováni o stavu
infrastruktury a aby se obecně zvýšila jejich informovanost.
(26) Měla by být podporována výměna zkušeností, pokud jde o metodiky bezpečného systému,
mezi odborníky z praxe a výměna informací mezi auditory bezpečnosti silničního provozu.
(27) Zveřejňování výsledků posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku by mělo umožnit
porovnávání úrovně bezpečnosti silniční infrastruktury napříč Unií.
(28) Jelikož cíle této směrnice, totiž zavedení postupů pro zajištění konzistentní vysoké úrovně
bezpečnosti silničního provozu v síti TEN-T a síti dálnic a hlavních silnic v celé Unii, nemůže být
uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej lze dosáhnout na úrovni Unie, neboť je zlepšení
nutné v celé Unii, aby se zajistilo přibližování bezpečnosti infrastruktury napříč EU směrem k vyšším
úrovním, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle. V důsledku opatření
na úrovni Unie by se měla zvýšit bezpečnost cestování Unií a to by zase mělo zlepšit fungování
vnitřního trhu a podpořit cíl hospodářské, sociální a územní soudržnosti.
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(29) S cílem zajistit, aby obsah postupů řízení bezpečnosti silniční infrastruktury i nadále odrážel
nejlepší dostupné technické znalosti, by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290
Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, pokud jde o přizpůsobení příloh této
směrnice technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti
odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se
zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby
právních předpisů (9). Pro zajištění rovné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci obdrží
Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž
jejich odborníci mají automaticky přístup na jednání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě
aktů v přenesené pravomoci.
(30) Pro neustálé zlepšování postupů v oblasti řízení bezpečnosti silničního provozu a pro usnadnění
rozpoznávání dopravního značení a dopravních značek vozidly vybavenými asistenčními systémy
řidiče nebo vyššími úrovněmi automatizace jsou nutná specifická opatření. Za účelem zajištění
jednotných podmínek k provedení příslušných ustanovení této směrnice by měly být Komisi svěřeny
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (10).
(31) Směrnice 2008/96/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, PŘIJALY TUTO
SMĚRNICI:
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Článek 1 Změny směrnice 2008/96/ES Směrnice 2008/96/ES se mění takto:
1) Článek 1 se nahrazuje tímto: „Článek 1
Předmět a oblast působnosti
1. Tato směrnice požaduje zavedení a provedení postupů v oblasti hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu, auditů
bezpečnosti silničního provozu, inspekcí bezpečnosti silničního provozu a posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku, které
provádějí členské státy.

2. Tato směrnice se vztahuje na silnice, které jsou součástí transevropské silniční sítě, na dálnice a na jiné hlavní silnice, bez ohledu
na to, zda se nacházejí ve fázi projektování, výstavby či provozu.
3. Tato směrnice se rovněž vztahuje na silnice a na projekty silniční infrastruktury, na něž se nevztahuje odstavec 2, které se
nacházejí mimo městské oblasti, neslouží k obsluze sousedních nemovitostí a jsou dokončeny s využitím finančních prostředků
Unie, kromě silnic, které nejsou otevřené všeobecnému provozu motorových vozidel, jako například cyklistické stezky, nebo silnic,
které nejsou určeny pro běžný provoz, jako například přístupové cesty k průmyslovým, zemědělským nebo lesním areálům.

4. Členské státy mohou z působnosti této směrnice vyjmout hlavní silnice, které vykazují nízké bezpečnostní riziko, a to na základě
náležitého odůvodnění vztahujícího se k objemu provozu a statistice nehod.
Členské státy mohou do působnosti této směrnice zahrnout silnice, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3.
Každý členský stát do 17. prosince 2021 oznámí Komisi seznam dálnic a hlavních silnic na svém území a poté veškeré jeho případné změny.
Kromě toho oznámí každý členský stát Komisi seznam silnic vyňatých v souladu s tímto odstavcem z působnosti této směrnice, nebo do ní
zahrnutých, a poté veškeré případné změny tohoto výčtu.
Komise seznam silnic oznámený podle tohoto článku zveřejní.
5. Tato směrnice se nepoužije na silnice v tunelech, na které se vztahuje směrnice 2004/54/ES.“
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d) body 6 a 7 se nahrazují tímto:
„6) „klasifikací bezpečnosti“ klasifikace částí stávající silniční sítě v kategoriích podle jejich objektivně měřené
integrované bezpečnosti;

7) „cílenou inspekcí bezpečnosti silničního provozu“ cílené šetření prováděné s cílem identifikovat nebezpečné
podmínky, závady a problémy, které zvyšují riziko nehod a zranění, a vycházející z prohlídky stávající silnice nebo úseku
silnice provedené na místě;“;
e) vkládá se nový bod, který zní:
„7a) „pravidelnou inspekcí bezpečnosti silničního provozu“ řádné pravidelné kontroly vlastností a závad, které z důvodu
bezpečnosti vyžadují údržbové práce;“;
f) doplňuje se nový bod, který zní:
„10) „zranitelným účastníkem silničního provozu“ nemotorizovaní účastníci silničního provozu, včetně zejména cyklistů a chodců,
jakož i uživatelé jednostopých motorových vozidel.“
3) V článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„6. Komise stanoví pokyny pro projektování „odpouštějících silnic“ a „samovysvětlujících a samovymáhajících silnic“ v
původním posouzení fáze návrhu, jakož i také pokyny týkající se požadavků na kvalitu ve vztahu ke zranitelným
účastníkům silničního provozu. Tyto pokyny vypracuje Komise v úzké spolupráci s odborníky z členských států.“

4) Článek 5 se nahrazuje tímto:
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„Článek 5 Posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku
1. Členské státy zajistí, aby se posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku provádělo u celé silniční sítě v
provozu, na kterou se vztahuje tato směrnice.

2. Při posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku je vyhodnoceno riziko nehod a závažnosti dopadů, a to
na základě:
a) zejména vizuální prohlídky konstrukčních vlastností silnice (integrovaná bezpečnost) provedené buď na
místě, nebo elektronickými prostředky a
b) analýzy úseků silniční sítě, které jsou v provozu déle než tři roky a na kterých došlo v poměru k intenzitě
dopravního provozu k vysokému počtu závažných nehod.

Členské státy zajistí, aby první posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku
bylo provedeno nejpozději v roce 2024. Následná posouzení bezpečnosti silniční
sítě jako celku musí být dostatečně častá, aby se zajistila odpovídající úroveň
bezpečnosti, ale v každém případě musí být prováděna alespoň jednou za pět let.
3.

4.
Při provádění posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku mohou členské státy zohlednit indikativní prvky
stanovené v příloze III.
5. Komise poskytne metodické pokyny pro provádění systematického posuzování bezpečnosti silniční sítě
jako celku a klasifikace bezpečnosti.
6. Na základě výsledků posouzení uvedeného v odstavci 1 a pro účely stanovení priorit ohledně dalších nezbytných
opatření klasifikují členské státy všechny úseky silniční sítě nejméně do tří kategorií podle jejich úrovně bezpečnosti.“
5) Článek 6 se mění takto:
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„Článek 6 Pravidelné inspekce bezpečnosti silničního provozu“;

b) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Členské státy zajistí, aby byly s dostatečnou četností prováděny
pravidelné inspekce bezpečnosti silničního provozu s cílem zajistit
odpovídající úroveň bezpečnosti příslušné silniční infrastruktury.“;
c) odstavec 2 se zrušuje;
d) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

Členské státy zajistí bezpečnost úseků silniční sítě přiléhajících k silničním
tunelům, na které se vztahuje směrnice 2004/54/ES, pomocí společných inspekcí
bezpečnosti silničního provozu za účasti příslušných subjektů zapojených do
provádění této směrnice a směrnice 2004/54/ES. Společné inspekce bezpečnosti
silničního provozu musí být dostatečně časté, aby se zajistila odpovídající úroveň
bezpečnosti, ale v každém případě se provádějí alespoň jednou za šest let.“
„3.

6) Vkládají se nové články, které zní:
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„Článek 6a Návaznost postupů pro silnice v provozu

Členské státy zajistí, aby v návaznosti na zjištění, ke kterým se dospělo při posouzení bezpečnosti
silniční sítě jako celku podle článku 5, byly provedeny buď cílené inspekce bezpečnosti silničního
provozu, nebo byla přijata přímá opatření k nápravě.
1.

2. Při provádění cílených inspekcí bezpečnosti silničního provozu mohou členské státy zohlednit indikativní prvky uvedené v příloze IIa.
3. Cílené inspekce bezpečnosti silničního provozu provádějí skupiny odborníků. Alespoň jeden člen skupiny odborníků musí splňovat požadavky
stanovené v čl. 9 odst. 4 písm. a).

Členské státy zajistí, aby v návaznosti na zjištění cílených inspekcí bezpečnosti silničního
provozu byla přijata odůvodněná rozhodnutí s cílem určit, zda je nezbytné opatření k nápravě.
Členské státy zejména identifikují úseky silnic, kde jsou nezbytná zlepšení bezpečnosti silniční
infrastruktury, a definují podle priorit odstupňovaná opatření pro zlepšení bezpečnosti těchto
úseků silnic.
4.

Členské státy zajistí, aby se opatření k nápravě zaměřila primárně na úseky silnic, které se
vyznačují nízkou úrovní bezpečnosti a které představují příležitost provést opatření s vysokým
potenciálem pro zvyšování bezpečnosti a pro zvyšování úspor, pokud jde o náklady vzniklé v
důsledku nehod.
5.

6. Členské státy vypracují a pravidelně aktualizují podle priorit odstupňovaný akční plán na základě rizik, který sleduje provádění příslušných opatření k
nápravě.
Článek 6b
Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

Členské státy zajistí, že při provádění postupů stanovených v článcích 3 až 6a byly zohledněny
potřeby zranitelných účastníků silničního provozu.
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Článek 6c Dopravní značení a dopravní značky

Členské státy věnují ve svých stávajících a budoucích postupech týkajících se dopravního
značení a dopravních značek zvláštní pozornost čitelnosti a rozpoznatelnosti pro řidiče a pro
automatizované systémy pro řidiče. Tyto postupy zohlední společné specifikace, pokud tyto
společné specifikace byly stanoveny v souladu s odstavcem 3.
1.

2. Skupina odborníků zřízená Komisí posoudí nejpozději do června 2021 možnost stanovit společné specifikace,
včetně různých prvků, jejichž cílem bude zajistit operační užívání dopravního značení a dopravních značek,
podporujících účinnou čitelnost a rozpoznatelnost dopravních značení a dopravních značek pro řidiče a pro
automatizované systémy pro řidiče. Tato skupina je složena z odborníků, které určí členské státy. Součástí posouzení
je konzultace Evropské hospodářské komise OSN.
Při posouzení se přihlédne zejména k následujícím aspektům:
a) interakce mezi různými technologiemi asistence řízení a infrastrukturou;
b) vliv počasí a atmosférických jevů, jakož i dopravního provozu, na dopravní značení a dopravní značky na
území Unie;
c) druh a četnost údržbových prací, které jsou pro různé technologie nezbytné, včetně odhadovaných nákladů.
3.
S přihlédnutím k posouzení uvedenému v odstavci 2 může Komise přijmout prováděcí akty, kterými stanoví
společné specifikace týkající se postupů členských států uvedených v odstavci 1, jejichž cílem je zajistit operační
užívání jejich dopravního značení a dopravních značek, pokud jde o účinnou čitelnost a rozpoznatelnost dopravního
značení a dopravních značek pro řidiče a automatizované systémy pro řidiče. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2.
Prováděcími akty uvedenými v prvním pododstavci není dotčena pravomoc Evropského výboru pro normalizaci, pokud
jde o normy pro dopravní značení a dopravní značky.
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Článek 6d Informování a transparentnost

Komise zveřejní evropskou mapu silniční sítě v rámci oblasti působnosti této směrnice, která bude dostupná online, a
budou na ní zachyceny různé kategorie uvedené v čl. 5 odst. 6.
Článek 6e Dobrovolné podávání zpráv
Členské státy zavedou vnitrostátní systém za účelem dobrovolného podávání zpráv, který bude dostupný online všem
účastníkům silničního provozu, s cílem usnadnit shromažďování podrobností o událostech, o nichž účastníci silničního
provozu a vozidla informují, a jakýchkoli jiných informací týkajících se bezpečnosti, jež osoba podávající zprávu vnímá
jako konkrétní nebo potenciální ohrožení bezpečnosti silniční infrastruktury.“
7) V článku 7 se vkládá nový odstavec, který zní:
„1a. Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví pokyny pro podávání zpráv o závažnosti nehod,
včetně počtu mrtvých a zraněných osob. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13 odst.
2.“
8) V článku 9 se vkládá nový odstavec, který zní:
„1a. Pro auditory bezpečnosti silničního provozu, kteří absolvují školení v období od 17.

prosince 2024, zajistí členské státy, aby učební plány pro auditory bezpečnosti silničního
provozu zahrnovaly aspekty týkající se zranitelných účastníků silničního provozu a
infrastruktury pro tyto uživatele.“
9) Článek 10 se nahrazuje tímto:

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1936
ze dne 23. října 2019,
kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční
infrastruktury

„Článek 10 Výměna osvědčených postupů
Aby se zvýšila bezpečnost silnic v Unii, zavede Komise ucelený systém výměny informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, který
bude mimo jiné zahrnovat učební plány týkající se bezpečnosti silničního provozu, stávající projekty zaměřené na bezpečnost silniční
infrastruktury a ověřené technologie bezpečnosti silničního provozu.“
10) V článku 11 se zrušuje odstavec 2.
11) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11a Předkládání zpráv

1.

Členské státy předloží do 31. října 2025 Komisi zprávu o bezpečnostní
klasifikaci celé silniční sítě posouzené v souladu s článkem 5.

Pokud to bude možné, bude zpráva založena na společné metodice. Zpráva bude případně také obsahovat
seznam ustanovení vnitrostátních aktualizovaných pokynů, zahrnující zejména zlepšení, pokud jde o
technologický pokrok a ochranu zranitelných účastníků silničního provozu. Od 31. října 2025 se tyto zprávy
předkládají každých pět let.
2. Na základě analýzy vnitrostátních zpráv podle odstavce 1, poprvé do 31. října 2027 a poté každých pět let, Komise vypracuje a předloží
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice, zvláště pokud jde o prvky uvedené v odstavci 1, a o možných dalších
opatřeních včetně přezkumu této směrnice a možného přizpůsobení technickému pokroku.“
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d) stavebně – technické parametry

D46 EXIT 8
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e) pevné překážky u PK

I/3 km 145 – 146
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e) pevné překážky u PK

I/3 km 122 – 123
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f) závady bezpečnostních zařízení
úzký SDP  3,5 min.

D10 km 14 – 15
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f) závady bezpečnostních zařízení
úzký SDP  3,5 min.

REALIZACE
OPATŘENÍ
V ROCE 2017

D10 km 14 - 15
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CEBASS
• aplikace vyvinutá ve spolupráci s ŘSD ČR
• https://cebass.rsd.cz/
• pro potřeby zpracování dat získaných při BI
– snaha o standardizaci provedení a centralizaci všech BI od různých
zhotovitelů

• i k účinnému řízení, tj. pro prezentaci evidovaných rizik
a následnou eliminaci

• možnosti konkrétního vyjadřování se k jednotlivým
záznamům ze strany odpovědného správce PK
• jednoduché uživatelské rozhraní
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CEBASS
• správce má možnost uvést, zda deficit akceptuje, respektive
aktuálně řeší nebo jestli jej již odstranil
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CEBASS
Realizované BI ∑ 3 895 km
•

TEN-T ČR – 2 100 km

•

Karlovarský kraj – 130 km

•

Jihočeský kraj – 555 km

•

Ústecký kraj – 495 km

•

Středočeský kraj – 620 km
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ÚMLUVA O SILNIČNÍM PROVOZU
(Vídeň 1968)
Kapitola II
PRAVIDLA PLATNÁ PRO SILNIČNÍ PROVOZ
ČLÁNEK 5
Postavení dopravních značek a signálů
1. Uživatelé silnice se musí řídit pokyny danými svislými dopravními značkami,
světelnými znameními pro řízení provozu nebo vodorovnými značkami, i když se takové
pokyny jeví v rozporu s ostatními pravidly provozu.
ČLÁNEK 7
Všeobecná pravidla
1. Uživatelé silnice se musí vyvarovat každého chování, které by mohlo ohrozit
nebo omezit provoz, ohrozit osoby nebo způsobit škodu na veřejném nebo
soukromém majetku.
2. Doporučuje se, aby národní zákonodárství stanovilo, že uživatelé silnice se musí
vyvarovat toho, aby ohrozili nebo omezili provoz tím, že odhodí nebo ponechají na
silnici předměty nebo materiály nebo vytvoří jakoukoli jinou překážku na silnici. Uživatelé
silnice, kteří se takt nemohli vyvarovat vytvoření překážky nebo nebezpečí, musí učinit
opatření potřebná k tomu, aby byly odstraněny co nejdříve a nemohou-li je odstranit
neprodleně, aby o nich dali výstrahu ostatním uživatelům silnice.

ÚMLUVA O SILNIČNÍM PROVOZU
(Vídeň 1968)
•

Mezinárodní úprava v zásadě hovoří o právu zemí, které přijaly tuto úmluvu, upravit si
některé situace, na které zde není pamatováno, svým způsobem, včetně trestně právní
úpravy.

•

Těchto možností využívá celá řada zemí, pokud došly k závěru, že jsou pro ně
výhodnější, zejména ve vztahu k principu generálně preventivního působení práva.

•

Zákon o silničním provozu definuje všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na
silničním provozu jako jeho účastníky.

•

Všeobecná pravidla uvedená v článku sedmém Úmluvy hovoří o uživatelích:

•

Uživatelé silnice se musí vyvarovat každého chování, které by mohlo ohrozit nebo omezit
provoz, ohrozit osoby nebo způsobit škodu na veřejném nebo soukromém majetku.

•

Termín „uživatel“ se ve vztahu k užívání veřejného dopravního prostoru jeví jako
vhodnější terminologie při ukládání povinností všem, kteří se jej účastní. Uživateli
jsme v zásadě všichni od okamžiku, kdy tento prostor byť jen užíváme (jakýmkoliv
způsobem, i v případě, že jsme zde zcela sami), a nikoli až o okamžiku jeho sdílení s
ostatními.

ÚMLUVA O SILNIČNÍM PROVOZU
(Vídeň 1968)
ČLÁNEK 8
Řidiči
1. Každé vozidlo v pohybu nebo každá souprava vozidel musí mít řidiče.
2. Doporučuje se, aby národní zákonodárství stanovilo, že nákladní, tažná a jezdecká
zvířata, a s případnou výjimkou v oblastech zvláště označených při vjezdu, zvířata
jednotlivá nebo ve stádech, musí mít řidiče.
3. Každý řidič musí mít potřebné tělesné a duševní vlastnosti a být v potřebném stavu
tělesném a duševním pro řízení.
4. Každý řidič vozidla poháněného motorickou silou musí mít potřebné znalosti a
způsobilost k řízení vozidla; toto ustanovení však nebrání výcviku v řízení podle
národního zákonodárství.
5. Každý řidič musí neustále ovládat vozidlo nebo mít možnost vést zvířata.

ÚMLUVA O SILNIČNÍM PROVOZU
(Vídeň 1968)
ČLÁNEK 13
Rychlost a vzdálenost mezi vozidly
1. Každý řidič vozidla musí za všech okolností ovládat svoje vozidlo tak, aby mohl
učinit zadost všem požadavkům opatrnosti a aby byl stále schopen provést všechny
jízdní úkony, které mu připadají. Při úpravě rychlosti musí mít stále na zřeteli všechny
okolnosti, zejména místní podmínky, stav silnice, stav a náklad svého vozidla, povětrnostní
podmínky a hustotu provozu tak, aby mohl vozidlo zastavit na vzdálenost, na kterou má
před sebe rozhled, jakož i před každou překážkou, kterou lze předvídat. Musí snížit
rychlost jízdy a podle potřeby zastavit vždy, když to vyžadují okolnosti, zejména,
není-li dobrá viditelnost.
4. Žádný řidič nesmí bránit normální jízdě jiných vozidel tím, že by bez zvláštního
důvodu jel nenormálně sníženou rychlostí.
ČLÁNEK 17
Snížení rychlosti
1. Žádný řidič nesmí prudce zabrzdit, nevyžadují-li to důvody bezpečnosti.
KAPITOLA III
Ostatní předpisy
Řídící ústrojí
46. Každé motorové vozidlo musí být vybaveno řídícím ústrojím, dostatečně robustní
konstrukce, které dovoluje řidiči snadno, rychle a spolehlivě měnit směr jízdy vozidla.

Ústava České republiky
•

Základní poslání zákonné úpravy zákona o Policii České republiky lze
nalézt zejména v právních předpisech nejvyšší právní síly, tedy Ústavě
České republiky a Listině základních práv a svobod.
• Za nejvýznamnější ustanovení Ústavy České republiky s přímým vlivem na
výkon pravomocí policistů považujeme:
Hlavu první, základní ustanovení:
Čl. 1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát
založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z
mezinárodního práva.
Čl. 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů
moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v
případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo
nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Ústavní soud
•

IV. ÚS 463/97

•

> Smyslem a účelem trestu v nejobecnějším smyslu je ochrana společnosti
před kriminalitou. Žádné jiné cíle trestem sledovat nelze, což znamená, že trest
nesmí být prostředkem řešení jiných společenských problémů. Účel trestu,
vymezený v ustanovení § 23 trestního zákona, je koncipován jako struktura dílčích
cílů a konečného cíle, jež spolu vytvářejí jeden celek. Trest ukládaný pachateli v
sobě spojuje jak moment trestní represe a prevence ve vztahu k němu
samotnému (individuální represe a individuální prevence), tak i moment
výchovného působení na ostatní členy společnosti (generální prevence).
Prevenci i represi je třeba chápat v každém individuálním případě vyváženě,
neboť jenom potom individuální prevence působí jako prostředek prevence
generální. Jde totiž o to, že generální prevence, která vychází z prevence
individuální, má zajistit ochranný efekt ve vztahu k ostatním potenciálním
pachatelům - platná právní úprava tak výslovně zdůrazňuje závislost generální
prevence na prevenci individuální -, a dále že individuální prevence je chápána
jako nástroj generální prevence. Uvedený poměr individuální a generální
prevence nelze obracet. Pokud by se tak stalo, byla by narušena jednota, resp.
vyváženost prevence a represe a generální prevence, opřená především o
odstrašení přísnou represí, by se stala prostředkem prevence individuální. Povýšení
momentu trestní represe by ve skutečnosti znamenalo exemplární trestání, které je v
rozporu s ustanovením § 23 trestního zákona.
Důraz kladený obecnými soudy na to, že jde o trestnou činnost páchanou cizincem,
nelze považovat za nic jiného, než za neúměrné narušení vyváženosti represe a
prevence a ve svých důsledcích za porušení článku 36 odst. 1 a článku 37 odst. 3
Listiny základních práv a svobod. <

•

Dopravní kriminalita - zpráva NSZ k trestným činům v dopravě 2020
•

Pro trestné činy spáchané v dopravě bylo

•
•
•

v roce 2020 celkově stíháno (a to i v rámci zkráceného přípravného řízení) 20 149 osob
v roce 2019 20 538 osob,
v roce 2018 18 505 osob), šlo tedy o pokles tohoto ukazatele oproti roku 2019 o 1,9 % (o rok
předtím šlo o vzestup o 11 %).

•
•
•

Obžaloba, resp. návrh na potrestání, byla podána na 18 693 osob
v roce 2019 na 18 885 osob,
v roce 2018 na 16 844 osob);

•
•
•
•

obžalovanost, tedy podíl trestních stíhání, která dospěla k podání obžaloby,
dosáhla 92,8 %
v roce 2019 92 %,
v roce 2018 91 %.

•

Vyšší podíl jiných vyřízení u tohoto druhu trestné činnosti představuje prakticky jen
vyřízení věci podmíněným zastavením trestního stíhání, příp. podmíněným odložením
podání návrhu na potrestání (použito celkem u 1 337 osob, -166,-194 oproti roku 2018).

•

Ve zkráceném přípravném řízení byla vyřízena stále ještě převažující část této trestné
činnosti. Tato zjednodušená forma přípravného řízení byla vedena v roce 2020 proti 78,5
%(v roce 2019 rovněž proti 78,5 %) osobám stíhaným pro trestnou činnost v dopravě.

Dopravní kriminalita - zpráva NSZ k trestným činům v dopravě 2020

•
•
•

Trestná činnost v dopravě představovala v roce 2020 29,7 % podíl na
celkové kriminalitě
v roce 2019 činil tento podíl 26,6 %,
v roce 2018 24,1 %.

•

Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 trestního zákoníku)
zůstává zároveň jedním z nejčetnějších trestných činů.

•

V roce 2020 bylo pro uvedený trestný čin stíháno a vyřízeno ve zkráceném
přípravném řízení 10 788 osob
-114 oproti roku 2019,
ale +479 oproti roku 2018,
v roce 2020 se jednalo o 15,90 % ze všech pachatelů, vůči nimž bylo
vedeno trestní stíhání nebo zkrácené přípravné řízení
+1,80 % oproti roku 2019,
+2,63 % oproti roku 2018.

•
•
•

•
•

Dopravní kriminalita - zpráva NSZ k trestným činům v dopravě 2020

Řízení vozidla pod vlivem návykových látek

2020 Celkem 16 677 (o 2 074 nehod méně než
v roce 2019) zavinil řidič, který z místa nehody
ujel. Při těchto nehodách bylo usmrceno
celkem 5 osob (což je o 2osoby méně, než v
roce předcházejícím).

Ujetí od dopravní nehody Francie
Pravděpodobně nejpřísnější postih ujetí od dopravní nehody na území Evropy zavedla Francie v roce 2019.
Právní úprava dopravní nehody je ve Francii upravena (zkráceno) v Code de la route, Dernière modification: 07/11/2019 Edition:
14/11/2019. Ustanovení týkající se ujetí od nehody, kterého se dopustil řidič vozidla, jsou uvedena v článcích 434-10 až 434-45
trestního zákona viz. níže:

•

Čl. 434-10 Tato ustanovení platí pro každého řidiče silničního vozidla, nebo říčního nebo námořního plavidla, který způsobil
nehodu, nezastavil a pokusil se uniknout trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědnosti, která mu vznikla, bude potrestán
tříletým odnětím svobody a pokutou 75 000 EUR. Sankce stanovené v těchto článcích mohou být zvýšeny na dvojnásobek.

•

Fyzickým osobám vinným z trestného činu uvedeného v článku 434-10 trestního zákoníku mohou být uloženy další sankce:

•

Povinnost absolvovat na vlastní náklady kurz o bezpečnosti silničního provozu.

•

Konfiskace vozidla, které odsouzený použil k spáchání přestupku, pokud je majitelem.

•

Kdo jiného usmrtí z neopatrnosti, nepozornosti, nedbalosti, nebo porušení legislativní nebo regulační povinnosti
obezřetnosti nebo bezpečnosti uložená řidiči motorového vozidla, tomu za usmrcení hrozí pět let vězení a pokuta 75 000
eur.

•

Řízení vozidla také zahrnuje následující další sankce, tresty se zvyšují na sedm let vězení a pokutu ve výši 100 000 EUR:

•

Řidič byl ve stavu zjevné intoxikace nebo byl pod vlivem alkoholu v krvi nebo ve vydechovaném vzduchu v míře vyšší, než jsou úrovně
stanovené legislativně, nebo se odmítl podrobit se kontrole stanovené tímto zákonem a určeným k prokázání existence ovlivnění

alkoholem, KONFISKACE VOZIDLA.
•

Z analýzy krve nebo slin vyplývá, že řidič požil látky nebo rostliny klasifikované jako narkotika, nebo se odmítl podrobit kontrole
stanovené silničním zákonem, zda řídil při užívání omamných látek, KONFISKACE VOZIDLA.

•

Řidič nevlastnil řidičský průkaz požadovaný zákonem nebo právním předpisem, nebo jeho řidičský průkaz byl zrušený, zneplatněný,
pozastavený nebo zadržený.

•

Řidič překročil maximální povolenou rychlost 50 km/h nebo vyšší, KONFISKACE VOZIDLA.

•

Řidič, který věděl, že právě způsobil nehodu, nezastavil, a proto se pokusil uniknout trestněprávní nebo občanskoprávní
odpovědnosti. POVINNÁ KONFISKACE VOZIDLA.

Ujetí od dopravní nehody Francie
Pravděpodobně nejpřísnější postih ujetí od dopravní nehody na území Evropy zavedla Francie v roce 2019.

•

Fyzickým osobám vinným z přestupků uvedených v této kapitole mohou být uloženy dodatečné tresty:

•

Zákaz výkonu veřejné funkce v souladu s podmínkami stanovenými v článcích vykonávat odbornou nebo společenskou činnost
za spáchané přestupky, nebo za zločiny, výkon obchodní nebo průmyslové profese, aby řídila, spravovala, jakékoli, přímo nebo
nepřímo řízené obchodní nebo průmyslové společnosti. Tyto zákazy činnosti mohou být vysloveny kumulativně.

•

Zákaz držení nebo nošení zbraně podléhající povolení po dobu nejvýše pěti let.

•

Pozastavení řidičského oprávnění na dobu nejvýše pěti let, přičemž toto pozastavení může být omezeno na řízení mimo profesionální
činnost, doba trvání tohoto pozastavení je nejvýše deset let.

•

Zrušení řidičského průkazu se zákazem požádat o vydání nového průkazu až na pět let.

•

Fyzické osoby vinné z přestupků uvedených v této kapitole mohou být uloženy dodatečné tresty:

•

Povinnost absolvovat osvětový kurz o nebezpečích užívání omamných látek.

•

Konfiskace jedné nebo více zbraní, jejichž vlastníkem je odsouzený nebo které má k dispozici.

•

Odebrání loveckého lístku se zákazem požádat o vydání nového průkazu maximálně na pět let.

•

Imobilizace vozidla po dobu nejvýše jednoho roku, které odsouzený použil ke spáchání přestupku, je-li jeho vlastníkem.

•

Zabavení vozidla, které odsouzený použil k spáchání přestupku, je-li vlastníkem.

•

Po dobu nejvýše pěti let může být nařízeno řídit vozidlo vybavené elektronickým imobilizérem dechového analyzátoru. Pokud byl

tento zákaz vysloven současně se sankcí zákazu nebo pozastavením řidičského průkazu, platí po dobu stanovenou soudem.
•

V případě opakovaného přestupku se doba zákazu automaticky prodlouží, a soud může, na základě speciálně odůvodněného
rozhodnutí stanovit, že tento zákaz je konečný.

•

Soud může při vynesení rozsudku na základě odůvodněného rozhodnutí rozhodnout, že tato opatření nepoužije, s ohledem na okolnosti
trestného činu a osobnost jeho pachatele.

Dopravní kriminalita, statistika - přestupky - trestné činy mdcr.cz
•
•
•

Celkem bylo v 1. pololetí 2020, tj. od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, evidováno 148 203 přestupků
a trestných činů.
Celkem bylo v roce 2020, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, evidováno 328 730 přestupků a
trestných činů.
Z tohoto počtu bylo evidováno 65 640 přestupků a trestných činů ženám - řidičkám, což
činí 19,97% všech evidovaných jednání. Rozdíly mezi jednotlivými kraji v poměru žen a
mužů, kterým jsou evidována bodovaná jednání, jsou nepatrné a žádný z krajů se od
republikového poměru výrazně nevymyká (podíl žen je mezi 17,36% a 22,20%)

Dopravní přestupky SRN

Ministerský rada Detlef Otto Bönke, vedoucí referátu ministerstva spravedlnosti SRN v
publikaci k přestupkům v Německu uvádí:
„Přestupkové řízení je nezbytné především při řešení masově se vyskytujících bagatelních
provinění v silničním provozu. Umožňuje úřadům reagovat věcně, rychle a flexibilně a s
přiměřenými náklady na vyšetřování a zpracování provinění. Přestupky jsou provinění
proti zákonu, které zákonodárce nepovažuje za tak závažné, aby musely být trestány
v trestně soudním procesu peněžitým trestem nebo odnětím svobody, ale které
mohou správní úřady vyřešit udělením pokuty. Rozhodnutí, zdali je porušení práva
trestným činem nebo přestupkem, učiní státní zástupce podle toho, jak závažné a
trestuhodné je protiprávní jednání.
Potrestání přestupku nevyžaduje vzhledem k jeho malé závažnosti soudní trestní řízení.
Namísto něj jsou k potrestání zmocněny správní orgány; v různých, zákonem výslovně
uvedených případech se tak děje prostřednictvím policie nebo v jednotlivých případech
prostřednictvím státního zastupitelství. Tím je řízení zjednodušováno a urychlováno a
není zatěžována justice. Osoba, proti níž je řízení vedeno, je ušetřena nevýhod trestního
řízení. Soudní přezkum se koná jen tehdy, pokud osoba, proti níž je řízení vedeno, s
rozhodnutím správního orgánu nesouhlasí. Trestání přestupků se děje uložením pokuty a
vedlejšími následky. Na rozdíl od peněžitého trestu nebo trestu odnětí svobody pokuta
nepoškozuje dobré jméno osoby, proti níž je řízení vedeno, a představuje pouze
důrazné připomenutí povinností.“

Trestné činy v silničním provozu SRN

§ 315c StGB Obecné ohrožení silničního provozu
(1) Kdo v silničním provozu
1. řídí vozidlo i přesto, že
a) následkem požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků nebo
b) následkem duševní či fyzické nezpůsobilosti
není schopen bezpečně řídit vozidlo, nebo
2. vážně porušuje pravidla silničního provozu a bezohledně
a) nedá přednost v jízdě,
b) nesprávně předjíždí nebo při manévru předjíždění jedná nesprávně,
c) počíná si na vyznačeném přechodu v rozporu s pravidly,
d) na nepřehledných místech, na křižovatkách, vyústění silnic nebo na železničních přejezdech jede příliš rychle,
e) nejede na nepřehledných místech na pravé straně vozovky,
f) otáčí se na dálnicích nebo silnicích pro motorová vozidla, couvá nebo jede v protisměru nebo se o to pokouší nebo
g) neoznačí v patřičné vzdálenosti zastavující či stojící vozidlo i přes to, že je to pro bezpečnost provozu nezbytné
a tím ohrožuje zdraví nebo život jiné osoby nebo cizí věci značné hodnoty, bude potrestán odnětím svobody do pěti let
nebo peněžním trestem.
(2) V případech odstavce 1 č. 1 je trestný již pokus.
(3) Kdo v případech odstavce 1
1. způsobí nebezpečí z nedbalosti nebo
2. nedbalostně jedná a způsobí nebezpečí z nedbalosti,
bude potrestán odnětím svobody do dvou let nebo peněžitým trestem.

Trestné činy v silničním provozu SRN

§ 315b StGB Nebezpečné zásahy do silničního provozu
(1) Kdo ohrožuje bezpečnost silničního provozu tím, že

1. zničí, poškodí nebo odstraní zařízení a vozidla,
2. způsobuje překážky nebo
3. se dopustí podobného stejně nebezpečného zásahu
a tím ohrozí zdraví nebo život jiné osoby nebo cizí věci značné hodnoty, bude potrestán
odnětím svobody do pěti let nebo peněžním trestem.
(2) Trestný je již pokus.
(3) Jedná-li pachatel podle § 315 odst. 3, pak je trest odnětí svobody od jednoho do deseti
let, v méně závažných případech pak odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let.
(4) Kdo v případech podle odstavce 1 zapříčiní nebezpečí z nedbalosti, bude potrestán
odnětím svobody do tří let nebo peněžitým trestem.
(5) Kdo jedná v případech podle odstavce 1 z nedbalosti a zapříčiní nebezpečí z nedbalosti,
bude potrestán odnětím svobody do dvou let nebo peněžitým trestem.

Trestné činy v silničním provozu SRN

§ 315b StGB Nebezpečné zásahy do silničního provozu
Zásahy takového druhu zjevně namířené proti dopravě může být např. vhození naplněné
nápojové plechovky na přední sklo jiného vozidla nebo nenadále stržení volantu
spolujezdcem, které má za následek nehodu, pokud tím dojde ke konkrétnímu ohrožení na
zdraví a životě jiné osoby nebo cizích věci významné hodnoty.
Za jistých okolností mohou být stíhány rovněž zásahy způsobené účastníkem silničního
provozu v klidovém i probíhajícím provozu.
To může být ten případ, když účastník silničního provozu vědomě zneužije své vozidlo v
rozporu s dopravními předpisy jako zbraň nebo nástroj pro poškození jiné osoby, např.
úmyslné zachycení člověka motorovým vozidlem nebo vyprovokování nehody náhlým
zabrzděním motorového vozidla.
Je třeba mít na zřeteli, že soud může od trestu upustit nebo jej zmírnit, když pachatel
odvrací nebezpečí, aby dobrovolně zabránil větší škodě – tzv. účinná lítost (§ 320 odst. 2 č.
2, odst. 3 č. 1b StGB)

Trestné činy v silničním provozu SRN
§ 142 StGB Nedovolené vzdálení se z místa nehody

(1) Účastník nehody, který se po nehodě v silničním provozu vzdálil z místa nehody, před tím než
1. umožnil ku prospěchu jiných účastníků nehody a poškozených identifikaci své osoby, svého
vozidla a způsobu své účasti na nehodě svou přítomností a uvedením, že se na nehodě podílel,
nebo
2. vyčkal vzhledem k okolnostem přiměřenou dobu, než se uskuteční ohledání místa nehody,
bude potrestán odnětím svobody do tří let nebo peněžním trestem.
(2) Podle odstavce 1 bude potrestán také účastník nehody, který se
1. po vypršení čekací doby (odstavec 1 č. 2) nebo
2. oprávněně nebo s omluvou
vzdálil z místa nehody a neumožnil neodkladně a dodatečně identifikaci a vyšetření nehody.
(3) Povinnost umožnit identifikaci neodkladně a dodatečně splní účastník nehody, pokud
oprávněným osobám (odstavec 1 č. 1) nebo v blízké policejní služebně sdělí, že se stal
účastníkem nehody, a když uvede svou adresu, svůj pobyt a rovněž státní poznávací značku
svého vozidla a místo, kde se vozidlo nachází, a umožní tak v pro něj přijatelném čase
neodkladná ohledání. To neplatí, pokud svým jednáním úmyslně ohledání překazí.
(4) Soud zmírní v případě odstavců 1 a 2 trest (§ 49 odst. 1) nebo může od potrestání podle těchto
předpisů upustit, pokud účastník nehody umožní dodatečná šetření během dvaceti čtyř hodin po
nehodě mimo plynulý provoz, která neměla za následek vznik větší věcné škody (odstavec 3).
(5) Účastníkem nehody je každý, jehož jednání
nehody.

mohlo podle okolností přispět k zapříčinění

Trestné činy v silničním provozu SRN
§ 142 StGB Nedovolené vzdálení se z místa nehody
§ 142 odst. 4 StGB obsahuje zvláštní zpětné ustanovení, podle kterého může soud od
trestu zcela ustoupit nebo jej zmírnit, když

-

se jedná o nehodu mimo probíhající provoz – tím jsou míněny „škrábance“ na
parkovišti

-

pokud při tom nebyla způsobena „značná“ věcná škoda (za takovou je podle současné
jurisdikce považována škoda do výše asi 1.300 eur) a

- pokud se pachatel po vzdálení se z místa nehody přihlásí během dvaceti čtyř hodin
dobrovolně na policii nebo u poškozeného a umožní zjištění svých personálií atd.

Doplňující ustanovení k § 142 StGB obsahuje § 34 StVO, uvádějící detailní předpisy o tom,
jak se má chovat po nehodě v silničním provozu její účastník.
Podle nich je pod hrozbou peněžitého trestu zakázáno odstraňování stop

Rakousko - Zákon o řidičských průkazech
BGBl. čís. 120/1997 poslední změna BGBl. I. čís. 152/2005
§ 39
Dočasné odebrání řidičského průkazu § 39.
(1) Orgány veřejné bezpečnostní služby a silniční dozor jsou oprávněny řidiče
motorových vozidel, jejichž chování jasně vykazuje skutečnost, že své
psychické a fyzické projevy nemají zcela pod kontrolou, a to zejména v
důsledku požití alkoholu nebo návykových látek, užívání léků nebo
výjimečného stavu vzrušení nebo únavy, k dočasnému odebrání řidičského
průkazu, průkazu k mopedu nebo případně obou dokladů při řízení, rozjezdu
nebo při pokusu o nastartování motorového vozidla.
• Orgány musí dále prozatímně akceptovat uvedené dokumenty, pokud byl stanoven
obsah alkoholu v krvi 0,8 g / l (0,8 promile) nebo více nebo obsah alkoholu v dechu
0,4 mg / l nebo více nebo pokud řidič porušil § 99 odst. 1 písm. b) nebo c) StVO
1960, tím že řídil, nastartoval nebo se pokusil nastartovat motorové vozidlo, i když lze
předpokládat, že řidič v tomto stavu již nebude schopen řídit nebo nastartovat
motorové vozidlo.
• Kromě toho musí tyto orgány odebrat řidičský průkaz, průkaz mopedu nebo
případně oba dokumenty od osob, kterým byl odepřen řidičský průkaz vykonatelným
rozhodnutím nebo kterým byl vydán vykonatelný zákaz řízení. Tyto orgány mohou
rovněž dočasně odebrat řidičský průkaz v případě porušení rychlosti zjištěného
pomocí patřičné techniky. O dočasném odebrání musí být vydáno osvědčení.

Rakousko - Zákon o správním trestním právu 1991 – VStG
StF: BGBl. čís. 52/1991 (WV) idF BGBl. I čís. 194/1999 (DFB) 08.10. 2019
Vybrané části

I. Část: Všeobecná ustanovení správního trestního práva
Tresty § 10.
(1) Druh trestu závisí na správních předpisech, pokud tento spolkový zákon
nestanoví jinak.
(2) Není-li stanoven žádný zvláštní trest za správní delikty, zejména za porušení
místních policejních předpisů, budou potrestány pokutou ve výši až 218 eur nebo
trestem odnětí svobody až na dva týdny.

Rakousko - Zákon o správním trestním právu 1991 – VStG
StF: BGBl. čís. 52/1991 (WV) idF BGBl. I čís. 194/1999 (DFB) 08.10. 2019
Vybrané části
I. Část: Všeobecná ustanovení správního trestního práva
Odnětí svobody § 11.
Trest odnětí svobody lze uložit pouze tehdy, je-li to nezbytné k tomu, aby pachatel
zabránil dalším správním trestným činům stejného druhu.
§ 12. (1) Minimální trest odnětí svobody je dvanáct hodin.
Trest odnětí svobody na více než dva týdny lze uložit pouze tehdy, je-li to nutné ze
zvláštních důvod při přitížení trestu. Nelze uložit trest odnětí svobody delší než
šest týdnů.
(2) Nelze-li uložit trest odnětí svobody podle § 11, uloží se kromě trestu odnětí
svobody také pokuta. Pokud to není stanoveno, musí být uložena pokuta až do
výše 2 180 EUR.

Rakousko - Zákon o správním trestním právu 1991 – VStG
StF: BGBl. čís. 52/1991 (WV) idF BGBl. I čís. 194/1999 (DFB) 08.10. 2019
Vybrané části

I. Část: Všeobecná ustanovení správního trestního práva

Náhradní odnětí svobody § 16
(1) Je-li uložena pokuta, musí být v případě, že není možné její uhrazení, stanoven
náhradní trest odnětí svobody.

(2) Náhradní trest odnětí svobody nesmí překročit maximální trest odnětí svobody
uložený za správní delikt a, není-li stanoveno jinak, nesmí překročit dva týdny.
Náhradní odnětí svobody delší než šest týdnů není přípustné.
Musí být pevně stanoveno bez ohledu na ustanovení § 12 podle pravidel
vyměřeného trestu.

Francie

Francouzská republika
ANTAI
Národní agentura
Automatizované zpracování přestupků

Francie
• Národní agentura pro automatizované zpracování přestupků (ANTAI) byla založena v roce
2011 a vykonává funkci operátora pod dohledem ministerstva vnitra, který je především
pověřený automatizovaným zpracováváním přestupků zaznamenaných radary nebo
pomocí aplikace elektronického protokolu.
• Hraje významnou úlohu v boji proti nebezpečí na silnici a přispívá k digitální transformaci státu.

• V roce 2017 byl obsah působnosti Agentury ještě rozšířen: hraje nyní ústřední úlohu v reformě
placeného stání, stala se partnerem územních samosprávných celků a jako taková byla
agentura ANTAI určena k zajištění projektu paušalizace deliktů.
• Jaké jsou priority v roce 2018
• Přispívat ke snižování nehodovosti na silnicích, to stále zůstává největší prioritou
Agentury. Snížení počtu přestupků způsobených vozidly právnických osob poté, co byl
zaveden přestupek neurčení řidiče, dobře ilustruje, jakou účinnost může mít
automatizovaná kontrola.
• Z toho důvodu se bude Agentura v následujících letech podílet na rozvoji kontrolních nástrojů.
• Zavedení paušalizace deliktů rovněž představuje důležitý cíl, jakým můžeme přispět k zajištění
účinného trestního postihu. Agentura ANTAI bude během roku 2018 zpracovávat tři
paušalizované dopravní delikty: řízení bez řidičského osvědčení, řízení bez řidičského
osvědčení pro odpovídající kategorii vozidla a řízení nepojištěného vozidla.
• Agentura také bude pokračovat v neustálé modernizaci svého řetězce zpracování a svého
informačního systému, který představuje takovou platformu služeb, která by odpovídala novým
potřebám v oblasti automatizovaného zpracování. V rámci budoucího programu CNT 5 budou
obnoveny zakázky s cílem ještě zlepšit kvalitu řešení podle očekávání partnerů agentury ANTAI
a jejích uživatelů.

Francie
Klíčová čísla
Zpracování přestupků
49,54 milionů případů přestupků (Automatizovaná kontrola (CA) + PVe) +0,1 % za rok
38,96 milionů poslaných původních rozhodnutí o přestupku (CA + PVe) +1,8 % za rok

Počet partnerských samosprávných celků
502 obcí má uzavřenu smlouvu v rámci FPS (dodatečných poplatků za parkování)
(k 31. březnu 2018)
3 803 obcí je registrováno ke konci prosince 2017

Vztah s uživateli
51,87 milionů odeslaných zásilek +11,0 % za rok
1,53 milionu vyřízených hovorů v call centru +32,4 % za rok
7,86 milionů návštěvníků na internetových stránkách +161,7 %

Počet jazyků
Internetové stránky v 6 jazykových verzích:
francouzštině, angličtině, němčině, španělštině, italštině, holandštině.
Call centrum v 5 jazycích:
francouzštině, angličtině, němčině, španělštině, holandštině.
Rozhodnutí o přestupku vydáváno v 11 jazycích:
francouzštině, němčině, holandštině, španělštině, italštině, maďarštině,
polštině, portugalštině, rumunštině, slovenštině a češtině.
Připojené státy
Francie si vyměňuje informace o přestupcích s
14 státy

Francie
Nová „povinnost určování řidiče“
• Od 1. ledna 2017 existuje nový přestupek, za který se ukládá pokuta právnickým osobám, které neurčí původce
přestupku spáchaného za volantem vozidla zaregistrovaného na jméno této právnické osoby (čl. L. 121-6
pravidel silničního provozu). Účelem tohoto nového přestupku je zvýšit odpovědnost zaměstnavatele a řidičů
služebních vozidel.

• Toto opatření bylo odůvodněno tím, že od zavedení systému automatizované kontroly počátkem let 2000 a dále, unikala
velká většina řidičů služebních vozidel, kteří spáchali přestupky zjištěné radarem, odnětí bodů. A to z toho důvodu, že
pokud nebyl určen řidič, správa nemohla zjistit totožnost původce přestupku, což mohlo vést k určité formě zbavení se
odpovědnosti.
• V průběhu celého roku 2017 pomáhala agentura ANTAI zákonným zástupcům v jejich zákrocích směřujících k
dodržování této povinnosti určování řidiče:
• Byla přepracována rozhodnutí o přestupku adresovaná zákonným zástupcům tak, aby se v postupech lépe orientovali.
• Byly vyvinuty tři nástroje pro určování, které byly zcela dematerializovány (odstraněna „papírová forma“) k usnadnění
určení řidiče.
• Poradci v call centru ANTAI byli vyškoleni, aby mohli odpovídat na otázky, které jim kladou zákonní zástupci, a aby jim
mohli pomoci s tím, jak postupovat.
83 %

Procento určení řidičů vozidel zaregistrovaných na právnickou osobu (ke konci r. 2017)

54,6 % Podíl určení provedených na webových stránkách ANTAI, zcela jen formou online (dematerializovanou
formou)

-9,4 %
Pokles počtu původních rozhodnutí o přestupku adresovaných zákonným zástupcům za dopravní
přestupky

Francie

Od roku 2017 je na území Francie instalováno více
než 4 500 venkovních zařízení automatizované
kontroly a každým rokem je tento počet
navyšován…

Francie

Slibné výsledky
• Více než tři čtvrtiny zákonných zástupců právnických osob (83 %)
nyní dodržují povinnost určení řidiče (+52,2 procentních bodů mezi
rokem 2016 a 2017 u francouzských registračních značek).
• Většina určení řidičů služebních vozidel (54,6 %) se uskutečňuje
dematerializovanou formou na internetových stránkách agentury ANTAI.
• Počet rozhodnutí o přestupku adresovaných podnikům za dopravní
přestupky se snížil o 9,4 % (zatímco u soukromých osob se za stejné
období zvýšil o 1,1 %).

Francie

Digitální služby na vzestupu
Agentura ANTAI se od roku 2015 angažuje v procesu dematerializace a zjednodušení postupů. V
roce 2017 zaznamenala velmi silný nárůst využívání svých služeb online.
• Pro placení pokut v roce 2017 použilo 66 % pachatelů přestupků možnost platby
prostřednictvím jednoho z elektronických kanálů vyvinutých Agenturou (+4,6 p.b.). Toto
navýšení spočívá hlavně v nárůstu zaznamenaném na Amendes.gouv (internetové stránky a
aplikace pro pokuty), které představují 55,1 % plateb.
• Od roku 2015 je možné u přestupků zaznamenaných radarem (automatizované kontroly)
podat plně dematerializovanou námitku, která byla umožněna od dubna 2017 i pro přestupky
zaznamenané v elektronickém protokolu PVe. V roce 2017 se podíl námitek provedených na
stránkách www.antai.fr více než zdvojnásobil a dosáhl téměř 40 %. U přestupků
zaznamenaných v PVe dosahuje 27 %.
• Profesionálové si osvojili nabídku služeb online, která je pro ně vyhrazena na internetových
stránkách agentury ANTAI. Koncem roku 2017 téměř 54,6 % zákonných zástupců určilo původce
přestupku online.
• Agentura ANTAI současně umožňuje správcům velkých vozových parků (více než 1 000
vozidel), aby uzavřeli dohodu, která jim umožní automatizovat výměny informací s Agenturou
a která umožní, aby rozhodnutí o přestupku byla posílána přímo pachatelům přestupků, a
nikoliv podnikům

Francie

Počet rozhodnutí o přestupku zaslaných do zahraničí
na základě automatizované kontroly
Počet rozhodnutí o přestupku
2016
2017
Odchylka
2017/2016
EU – partnerské státy (12)
BELGIE (červen 2012 – bez převzetí)
NIZOZEMSKO (únor 2014 – převzetí od září 2013)
NĚMECKO (únor 2014 – převzetí od listopadu 2013)
ŠPANĚLSKO (únor 2015 – převzetí od srpna 2014)
POLSKO (srpen 2015 – převzetí od ledna 2015)
RUMUNSKO (listopad 2015 – převzetí od července

442 556
369 584
375 923
389 078
109 217
170 207

463 092
345 129
378 780
452 191
117 053
117 921

+4,6 %
-6,6 %
+0,8 %
+16,2 %
+7,2 %
-30,7 %

101 021

66 662

-34,0 %

277 427
2 796
1 459
944
1 362

364 388
19 375
31 469
20 548
48 824

+31,3 %
nevýzn.
nevýzn.
nevýzn.
nevýzn.

2 425 432

2 241 574

+8,2 %

2015)

LUCEMBURSKO (leden 2016 – převzetí od července
2015)

ITÁLIE (leden 2016 – převzetí od července 2015)
RAKOUSKO (prosinec 2016 – převzetí od června 2016)
MAĎARSKO (duben 2017 – převzetí od září 2016)
SLOVENSKO (duben 2017 – převzetí od září 2016)
ČESKÁ REPUBLIKA (červenec 2017 – převzetí od ledna
2017)

CELKEM EU – partnerské státy

K DIGITALIZACI POKUT

Největší výhody digitalizace pokut za dopravní přestupky
spatřovat ve:

lze

1. Snížení administrativní zátěže policistů s přímým vlivem na
efektivitu dohledu na silniční provoz.
2. Bezhotovostní platba výrazně snižuje jak korupci při
požadování tak nabízení úplatku.
3. Systémový výběr a evidence pokut umožňuje vysoce efektivně
kontrolovat jejich uhrazení, a v případě nezaplacení jejich
vymožení.
4. Prokazatelný vliv na zvýšení úrovně vymahatelnosti
dopravního práva.
5. V současnosti je úplná digitalizace pokut považována v ČR z
technických důvodů a kvůli nesourodosti databází za
neproveditelnou.
autor

K POSTIHU AGRESIVNÍ JÍZDY

„Vzhledem k negativnímu vývoji bezpečnostní situace na našich
silnicích je jisté, že bude potřeba hledat inovativní možnosti ovlivnění
chování účastníků silničního provozu. Naši němečtí sousedé skutek,
který kvalifikujeme jako přestupek, přezkoumávají ze tří úhlů pohledu.
• První pohled zkoumá, zdali byl spácháním skutku naplněn
požadavek škodlivosti pro společnost, a pokud nikoliv, zda se jím
zabývat. Tím je docíleno naplnění základní zásady ekonomie a
nedochází k zatěžování správního orgánu bagatelními případy.
• Druhý pohled velice přísně hodnotí a „váží“ velice tenkou hranici
mezi přestupkem a trestným činem.
• Třetí pohled: Německá právní úprava pamatuje na případy
mimořádného hrubého a bezohledného porušení dopravních
předpisů speciálními skutkovými podstatami, čímž bezezbytku
naplňuje základní principy evropského kontinentálního psaného
práva, a lze ji považovat za vzor generálně preventivního působení.“
autor

K VYMAHATELNOSTI PRÁVA

„Euroatlantické pojetí práva shodně považuje vymahatelnost
práva za její základní pilíř. Nerozhoduje, kdo je tímto úkolem
pověřen, ale její úroveň ve vztahu ke společenským potřebám,
tedy ochraně základních hodnot. Subjektivita vymahatelnosti
nesmí být zaměňována za neschopnost právního systému
zaručit ochranu těchto hodnot.“
autor
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