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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje problematice přestupkového zákona, charakterizuje  specifické 

přestupky související s dopravní nehodou, přibližuje a rozebírá příčiny dopravních nehod. 

Zaměřuje se na zhodnocení situace dopravní nehodovosti na našich silnicích v období 

posledních deseti let a porovnává vývoj dopravní nehodovosti v České republice se státy 

Evropské unie. Cílem práce je nabídnout možná řešení, vedoucí ke snížení dopravní 

nehodovosti v České republice. 

Klíčová slova: Zákon o přestupcích, přestupek, dopravní nehodovost 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with the Trespass Act, details the specific trespasses connected to 

road accidents, describes and analyses the causes of road accidents. It focuses on the 

assessment of the rate of road accidents on our roads over the past ten years and compares 

the development of the rate of the road accidents in the Czech Republic with other 

countries of the European Union. The objective is to offer possible solutions leading to the 

reduction of the rate of road accidents in the Czech Republic. 

Key words: The Trespass Act, trespass, rate of road accidents 
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1  ÚVOD 

Za celospolečenský problém lze označit problematiku dopravní nehodovosti, se kterou se 

setkáváme každým dnem. Při dopravních nehodách dochází k velkým hmotným škodám, 

vážným následkům na životech a zdraví lidí. Bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích je neustále diskutovaným problémem. Doposud se nepodařilo nalézt řešení, 

které by jasným způsobem snížilo počty dopravních nehod a především ztráty na životech.  

Poslední novelizace pravidel silničního provozu sebou přinesla výrazně znatelné postihy, 

jak za běžné přestupky, tak i za dopravní nehody. Sankce je navíc provázena i bodovým 

systémem, kdy řidič při dosažení dvanácti bodů přijde na jeden rok o řidičský průkaz. Od 

1. 7. 2006 bylo možné na pozemních komunikacích sledovat velkou změnu v chování 

řidičů. Strach řidičů z represivního zákona byl znatelný a přinesl sebou výrazný pokles 

počtu dopravních nehod. Tato situace trvala však krátkodobě a v současné době se na 

pozemních komunikacích jezdí takřka stejně jako před novelizací zákona. Řidiči za krátké 

období přišli o strach z novelizace a to i z důvodu, že na pozemních komunikacích nebyly 

téměř kontrolováni. Tato situace nepochybně nahrává řidičům, kteří vědomě porušují 

pravidla provozu na pozemních komunikacích.  

Ve své bakalářské práci se snažím osvětlit problematiku přestupkového zákona, vysvětlit 

specifické přestupky související s dopravní nehodou, rozvést a přiblížit příčiny dopravních 

nehod. Zaměřím se na zhodnocení situace dopravní nehodovosti na našich silnicích v 

období posledních deseti let a porovnám vývoj dopravní nehodovosti v České republice se 

státy Evropské unie. Cílem této práce je nabídnout případná řešení, vedoucí ke snížení 

dopravní nehodovosti v České republice, která přes svoji klesající tendenci patří k nejvyšší 

mezi zeměmi Evropské unie. 
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2  ROZBOR ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH  

Důležité postavení mají přestupky nejen ve správním právu, ale též v celém systému 

našeho právního řádu a je celkem pravděpodobné, že se s nimi, ať už přímo či nikoliv, 

budeme jako adresáti právních norem setkávat. 

2.1 Vývoj zákona o přestupcích 

Úprava přestupků prošla řadou změn. Od 1. 7. 1961 byl účinný zákon č. 60/1961 Sb., o 

úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Zde najdeme úpravu i 

dopravního přestupku, kdy se však jedná o velmi obecnou úpravu. Uvedený zákon byl 

s účinností od 1. 7. 1990 nahrazen zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle kterého 

jsou přestupky posuzovány dodnes. Nicméně prošel také řadou novelizací. Ke dni 

1. 7. 2006 nabyla účinnost novelizace zákona o přestupcích (zákonem č. 411/2005 Sb.), ve 

které došlo k zásadním změnám v úpravě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích uvedených v § 22. U některých přestupků došlo k výraznému 

zvýšení sankcí a rovněž byla u většiny přestupků stanovena spodní hranice sankce. 

V blokovém řízení byly u některých přestupků určeny pevné sankce (např. u nedání 

přednosti v jízdě je v blokovém řízení stanovena sankce přesně 2.500,- Kč). Kromě toho 

byl zaveden bodový systém, který za porušení pravidel provozu na pozemních 

komunikacích přidělí řidiči body. Počet bodů se řídí závažností přestupku či dokonce 

trestného činu. Minimální počet bodů za jeden spáchaný přestupek je 1 bod a maximální 

výše činí 7 bodů. Dosáhne-li řidič celkového počtu 12 bodů, příslušný obecní úřad 

neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského 

průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů a řidič tak pozbývá právo k řízení po dobu 1 roku. 

Uplynutím 1 roku může požádat o vrácení řidičského oprávnění a poté je povinen podrobit 

se přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nárok na odečet 4 

bodů z celkového počtu dosažených bodů má řidič, který 12 měsíců od posledního 

přestupku nespáchal další bodovaný přestupek. 

2.2 Pojem přestupku 

Jako každá oblast lidského chování, tak i silniční doprava má svá pravidla. Ta jsou 

nastavena tak, aby nedocházelo k nežádoucím následkům. Zmíněná pravidla pro silniční 
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dopravu usměrňující chování účastníků, jsou především obsažena v zákoně č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Při jejich 

porušení nastává hrozba sankce ze strany orgánu, kterému byl nad silničním provozem 

svěřen dohled. Jedná se např. o příslušníky Policie ČR, strážníky obecních policií, o 

příslušníky Celní správy a Vojenské policie. 

Protiprávní jednání dělíme podle jeho nebezpečnosti pro společnost na dva druhy: 

§ přestupky, 

§ trestné činy. 

Pojem přestupku je vymezen v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, konkrétně v ust. § 2 odst. 1 cit. zákona: „Přestupkem je zaviněné jednání, které 

porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto 

nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

předpisů anebo o trestný čin.“ 

K odpovědnosti za přestupek postačí pouhé zavinění z nedbalosti (neúmyslně): 

§ vědomě, kdy pachatel ví, že může svým jednáním způsobit přestupek, ale spoléhá, 

že k němu nedojde 

§ nevědomě, kdy pachatel neví, že ohrožuje zájem chráněný zákonem, ale vzhledem 

ke svým schopnostem to vědět měl a mohl.  

Přestupky v České republice na rozdíl od úpravy v jiných zemích, neprojednávají soudy, 

ale většinou orgány obecních úřadů. Pokud přestupce souhlasí, lze přestupek projednat i na 

místě přestupku ve zjednodušeném řízení (v blokovém řízení). 

Po spáchání přestupku přirozeně následuje sankce. Přestupkový zákon zná čtyři druhy:  

§ napomenutí 

§ pokuta  

§ propadnutí věci  

§ zákaz činnosti 

Odpovědnost za přestupek zaniká v případě, pokud se nepodaří jej projednat ve lhůtě 

stanovené zákonem nebo z důvodu amnestie. 
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2.3 Pojem a klasifikace dopravní nehody 

Pojem dopravní nehody prošel rovněž řadou změn, ale podstata ustanovení zůstala stejná. 

Od 1. 1. 1961 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva vnitra č. 141, kterou se vydávají 

pravidla silničního provozu. Ke zrušení došlo vyhláškou ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., 

o pravidlech silničního provozu, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 1967. Od 1. 1. 1976 

nabyla účinnosti nová vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o 

pravidlech silničního provozu, která byla s účinností od 1. 1. 1990 nahrazena vyhláškou 

federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních 

komunikacích. V současné době jsou pravidla silničního provozu upravena zákonem č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, účinného od 1. 1. 2001. S účinností od 1. 7. 2006 došlo 

k novelizaci a to zákonem č. 411/2005 Sb., kterým se upravilo také ustanovení o dopravní 

nehodě. Pod pojmem silniční dopravní nehoda (dále jen dopravní nehoda nebo nehoda, 

který se více pro tuto událost vžila do povědomí lidí) se nám vybaví náhodná událost 

související s provozem vozidel, při které dojde ke zranění osoby, ke hmotné škodě na 

majetku či dokonce k usmrcení. Jde o souhrn člověkem vykonávaných řídících činností 

určitého dopravního prostředku, kterými se dostává do rozporu s právními předpisy 

upravujícími silniční dopravu a právními normami působícími na ochranu společnosti před 

protiprávním jednáním. Pro kvalifikaci, zda se skutečně jedná o dopravní nehodu pro 

orgány Policie ČR, jimž zákon ukládá šetření těchto událostí, je přednostní definice, která 

je uvedena ust. § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů. Zde je uvedeno, že „dopravní nehoda je 

událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se 

stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění 

osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“ 

Aby se skutečně jednalo o dopravní nehodu, musí být splněny základní podmínky, které se 

v ustanovení nachází. Jestliže nedojde k žádnému následku, nebo se událost nestane na 

pozemní komunikaci, nebude se v tomto případě jednat o dopravní nehodu.  

Z výše uvedené definice lze stanovit základní znaky pojmu dopravní nehody: 

§ nepředvídanost 

§ událost v provozu na pozemních komunikacích 
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§ způsobení škodlivého následku 

§ přímá souvislost s provozem vozidla 

a) nepředvídanost – je vystihovaná již pojmem nehody. V definici je tento pojem dobře 

doplněn pojmem předvídatelnost, neboť jednání účastníků „viníků“ dopravní nehody zcela 

bezpochyby směřuje k následku spočívajícím v nehodě. Přívlastek „nepředvídanosti“ 

spočívá v momentu překvapení pro všechny účastníky události, že k silniční dopravní 

nehodě došlo právě v daný okamžik, s čímž je souvislá i nemožnost odvrácení a zabránění 

nehodě.  

b) přesný popis místa nehody – pozemní komunikace je podstatná pro možnost uložení 

povinností účastníkům silničního provozu, kdy je přesně specifikováno právními normami, 

co je provozem na pozemních komunikacích a kde může být uskutečňován. 

c) způsobení škodlivého následku může být ve formě: 

- usmrcení, 

- zranění osoby či osob, 

- hmotné škody na majetku. 

d) přímou souvislostí s provozem vozidla – je zamýšleno plnění účelu, pro jaký bylo 

vozidlo konstruováno, nezáleží o jaký druh vozidla jde, zda se bude jednat o vozidlo 

motorové,  nemotorové nebo tramvaj, ale na podmínce, že se jednalo o jízdu vozidla. 

Příčiny dopravních nehod 

Příčinou dopravní nehody je jeden z faktorů: 

§ člověk 

§ dopravní prostředek  

§ prostředí  

Z obecného hlediska charakteristiky silničních dopravních nehod dělíme příčiny na: 

a) subjektivní - spočívající v nevhodném chování účastníků silničního provozu 

(nerespektování pravidel silničního provozu, neplnění povinnosti orgánů, pracovníků 

působících na úseku zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

nerespektování ustálených zvyklostí)  

b) objektivní - spočívají ve špatném stavu dopravního prostředku a prostředí. Člověk je 

tedy nejrizikovějším a problémovějším faktorem z celého dopravního systému, není se 
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čemu divit, jedná se o lidskou bytost, kterou nelze naprogramovat, nelze ani s jistotou 

kontrolovat její funkce před či během jízdy. Jeho jednání je zejména ve stresových 

situacích nepředvídatelné a individuální.  

Dopravní nehodu dělíme na 3 základní průběhy: 

§ havárie – jedná se o účast pouze jediného silničního vozidla, se vznikem škody 

právě na něm  

§ srážka – jde o střet dvou nebo více účastníků silničního provozu (i pevné 

překážky), z nichž se alespoň jeden pohyboval 

§ jiná nehoda – jde o událost, která nejde zařadit ani do jedné z výše citovaných, 

proto se specifikuje typickými příklady. Např. úrazy v hromadných prostředcích 

vlivem brzdění, vypadnutí z jedoucího vozidla.  

2.4 Přestupky související s dopravní nehodou 

V souvislosti s dopravní nehodou se řidič může dopustit mnoha přestupků, kterých se může 

dopustit i při běžném provozu bez způsobení dopravní nehody. Jejich seznam a popis by 

byl značně obsáhlý a proto se budu dále zabývat pouze přestupky, které jsou pro dopravní 

nehodu specifické, a bez předchozího způsobení dopravní nehody se jich řidič nemůže 

dopustit. 

Mezi specifické přestupky související s dopravní nehodou můžeme zařadit: 

§ dopravní nehodu se škodou převyšující částku 100.000,- Kč 

§ ujetí z místa dopravní nehody 

§ dopravní nehodu se zraněním 

2.4.1 Dopravní nehoda se škodou převyšující částku 100.000,- Kč 

Jestliže dojde k dopravní nehodě, při které je způsobena na některém ze zúčastněných 

vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda převyšující 

zřejmě částku 100.000,- Kč, jedná se o přestupek podle ust. § 22 odst. 1 písm. i) zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Za dopravní nehodu podle uvedeného ustanovení uloží správní orgán ve správním řízení  

pokutu ve výši od 2.500,- Kč až do 5.000,- Kč. Pokud řidič tento přestupek spáchá 

v období po sobě jdoucích dvanácti kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, bude mu 
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uložen zákaz řízení motorových vozidel v rozmezí od šesti měsíců do jednoho roku. Již při 

prvním spáchání citovaného přestupku je řidiči do jeho evidenční karty řidiče zapsáno 

sedm bodů. 

V zákoně o přestupcích není uvedena sankce pro blokové řízení. Policie ČR na základě 

interních předpisů, tento přestupek v blokovém řízení neřeší a věc dopravní nehody 

zpracuje v protokole o nehodě v silničním provozu. K dopravní nehodě vyhotoví spisový 

materiál a následně dopravní nehodu oznámí příslušnému správnímu orgánu, který 

dopravní nehodu bude řešit ve správním řízení. Vzhledem k této skutečnosti se celé řízení 

o přestupku prodlužuje a vzrůstají náklady na jeho vyřízení. Poškozený řidič navíc musí ve 

většině případů čekat až na konečné rozhodnutí, bez kterého mu pojišťovna nevyplatí 

náhradu škody způsobenou při dopravní nehodě.   

2.4.2 Ujetí z místa dopravní nehody 

V současnosti je poměrně častým jevem ujetí z místa dopravní nehody. Řidiči mají strach 

z následných sankcí a také z toho, že jim budou připsány za dopravní nehodu body do 

evidenční karty řidiče. V několika málo případech se jedná o neúmyslné ujetí z místa 

dopravní nehody, a to v případech, kdy řidič vozidla dopravní nehodu nezaregistruje (jedná 

se např. o drobné poškození stojícího osobního vozidla nákladním vozidlem, ve kterém 

není náraz slyšet ani cítit). Ve velkém množství případů se jedná bohužel o úmyslné ujetí 

z místa dopravní nehody a řidiči se spoléhají na to, že je Policie ČR nevypátrá. Této 

skutečnosti nahrává i to, že pokud na místě dopravní nehody není zjištěn svědek, případně 

nějaká část vozidla, která může vozidlo pachatele identifikovat, tak jsou šance na vypátrání 

vozidla, které z dopravní nehody ujelo, minimální. V případě nalezení vozidla nastává 

další problém v ustanovení řidiče, který vozidlo v době dopravní nehody řídil. Novelizací 

zákona sice bylo do zákona o přestupcích přidáno ustanovení postihující provozovatele 

vozidla, který nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení, 

ale majitelé vozidel často využívají možnosti, že nemusí v dané věci uvést údaje k osobě, 

pokud se jedná o osobu blízkou, a to i v případech, že vozidlo sami řídili.   

V současné úpravě zákona je ujetí z místa dopravní nehody obsaženo ve dvou 

ustanoveních. Jestliže řidič při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze 

zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí pouze hmotná škoda 100.000,- Kč a 

nižší nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní 
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komunikace, neprodleně nezastaví vozidlo, neprokáže si navzájem totožnost včetně sdělení 

údajů o vozidle, nebo odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě či nedovoleně 

opustí místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci anebo po ohlášení 

dopravní nehody, dopustí se přestupku podle ust. § 22 odst. 1 písm. j) zákona o 

přestupcích. Ne vždy musí být osoba, která se dopustí citovaného přestupku, zároveň 

viníkem dopravní nehody. Směrodatným pro uvedené ustanovení je rovněž zhodnocení 

výše škody, která při dopravní nehodě vznikne. Výše škody je stejně jako u předchozího 

ust. § 22 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích pouze orientační a ne zcela přesný údaj, 

neboť se jedná o pouhý odhad buď policisty, který dopravní nehodu na místě šetří či řidičů. 

Rovněž zde platí stejná situace, že pohled na výši škody se nejeví jako zcela objektivním 

měřítkem pro posuzování spáchaného přestupku. Za přestupek, kterého se řidič dopustí 

porušením ust. § 22 odst. 1 písm. j) zákona o přestupcích, mu ve správní řízení od 

správního orgánu hrozí pokuta ve výši od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč. Pokud řidič tento 

přestupek spáchá v období po sobě jdoucích dvanácti kalendářních měsíců dvakrát a 

vícekrát, bude mu uložen zákaz řízení motorových vozidel v rozmezí od jednoho do šesti 

měsíců. A také mu za tento přestupek budou do jeho evidenční karty řidiče připsány tři 

body. 

Druhé ustanovení týkající se ujetí z místa dopravní nehody je uvedeno v ust. § 22 odst. 1 

písm. k) zákona o přestupcích, kterého se řidič dopustí, jestliže při dopravní nehodě podle 

písm. i) se dopustí jednání uvedeného v písm. j). Zde musí být splněna podmínka vzniku 

hmotné škody na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí či na 

jiných věcech, zřejmě převyšující částku 100.000,- Kč. Řidiči u uvedeného přestupku hrozí 

ve správním řízení od správního orgánu pokuta v rozmezí od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč a 

při opakovaném spáchání takového skutku i zákaz činnosti řízení motorových vozidel 

v rozmezí od jednoho do šesti měsíců. V tomto případě je navíc řidiči do jeho evidenční 

karty řidiče zapsáno sedm bodů.  

Obě uvedená ustanovení jsou rozlišena výší způsobené hmotné škody, což mi opět připadá 

jako ne příliš objektivní. Jak již bylo uvedeno, při stejném jednání je řidič, který vzhledem 

k tomu, že poškodí drahé vozidlo trestán přísněji (v tomto případě jde pouze o rozdíl 

v počtu bodů zapsaných do evidenční karty řidiče) než řidič, který poškodí vozidlo, které 

má menší hodnotu.  
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2.4.3 Dopravní nehoda se zraněním 

Jako poslední přestupek specifický pro dopravní nehodu uvádím přestupek proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm. 

h), zákona o přestupcích, kterého se dopustí řidič, jestliže způsobí dopravní nehodu, při 

které je jinému ublíženo na zdraví. Za přestupek dle ust. § 22 odst. 1 písm. h) hrozí řidiči 

ve správním řízení pokuta ve výši od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz řízení 

motorových vozidel v rozmezí od jednoho roku do dvou let. Základním problémem je 

posouzení způsobeného zranění při dopravní nehodě. V případě, že pachatel zraní sám 

sebe, není až tak důležité o jakou újmu na zdraví jde. Jestliže dojde ke zranění jiné osoby, 

je třeba už posuzovat zranění, z důvodu vyloučení případného trestného činu ublížení na 

zdraví a to buď dle ust. § 223 případně dle ust. § 224 trestního zákona. Za přestupkové 

zranění je obecně považováno zranění lehké povahy, s obvyklou dobou léčení do sedmi 

dnů. Jestliže je u poškozeného léčení zranění ukončeno do sedmi dní, lze v tomto případě 

považovat jednání řidiče, který dopravní nehodu způsobil za přestupek a řidič tak naplnil 

skutkovou podstatu přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích podle ust. § 22 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích. Pokud u poškozené 

osoby přesáhne doba léčení sedm dní, nejedná se nutně o trestný čin. Pro spáchání 

trestného činu je třeba naplnit další znaky skutkové podstaty, jako jsou například porušení 

důležité povinnosti či omezenost v běžném způsobu života.  

Stejně jako u předchozích dopravních nehod Policie ČR neřeší dopravní nehodu se 

zraněním v blokovém řízení. Událost dopravní nehody Policie ČR zpracuje a spisový 

materiál předá příslušnému správnímu orgánu, který zahájí s viníkem dopravní nehody 

správní řízení a následně v dané věci vydá rozhodnutí.  

2.5 Vývoj a analýza nehodovosti na území České republiky  

Pro potřeby své bakalářské práce jsem sledovala vývoj dopravní nehodovosti na území 

České republiky v období od roku 1999 do konce roku 2008. Celkové počty dopravních 

nehod, které uvádím, jsou statistická čísla Policie ČR. Pro skutečný počet dopravních 

nehod, ke kterým na pozemních komunikacích České republiky v uvedených letech došlo, 

by bylo zapotřebí získat interní údaje od pojišťoven, které se zabývají likvidací těchto 

dopravních nehod. Na základě úpravy pravidel silničního provozu nedochází k nahlášení 
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všech dopravních nehod Policii ČR. Některé dopravní nehody, u kterých jsou splněny 

zákonem stanovené podmínky, jsou řešeny pouze prostřednictvím pojišťoven, tudíž se ani 

ve statistikách Policie ČR neobjeví. Vývoj počtu dopravních nehod podle statistik Policie 

ČR, je znázorněn v grafu 1. 

 

 

Obrázek č. 1 – Graf vývoje dopravní nehodovosti v letech 1999 – 2008 [zdroj: Policie ČR] 

Ve sledovaném období můžeme vidět, že v roce 1999 byl počet dopravních nehod 

nejvyšší. Posléze dochází k postupnému snižování počtu evidovaných dopravních nehod, 

až do roku 2001. Poté dochází opět k pozvolnému narůstání. Rok 2006, ve kterém došlo od 

1. července k účinnosti novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích, 

vykazuje celkově výrazné snížení. Otázkou je, zda na snížení počtu dopravních nehod měla 

vliv novelizace, která výrazně zvýšila sankce za dopravní přestupky, nebo skutečnost 

zvýšení výše hmotné škody, u které řidiči nejsou povinni věc dopravní nehody hlásit 

Policii ČR, ale obracejí se s dopravní nehodou na svou pojišťovnu.  

Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel v roce 2008 

Počty nehod a usmrcených osob dle sledovaných hlavních příčin nehod řidičů motorových 

vozidel jsou v níže uvedené tabulce č. 1.  

 

 

 

 



Pavlína Záveská:Problematika přestupků a návrhy zmírnění nehodovosti v ČR 

2009 11

Nepřiměřená 

rychlost 

Nesprávné 

předjíždění 

Nedání 

přednosti 

Nesprávný 

způsob jízdy 
2008 

Počet 

nehod 

Počet 

usmrcených 

Počet 

nehod 

Počet 

usmrcených 

Počet 

nehod 

Počet 

usmrcených 

Počet 

nehod 

Počet 

usmrcených 

Leden 2976 26 200 1 2273 8 7080 21 

Únor 1727 29 235 16 2118 8 6974 8 

Březen 2482 27 228 4 2311 10 7525 14 

Duben 1507 34 276 5 2484 14 7826 16 

Květen 1492 32 269 2 2318 11 7895 28 

Červen 1503 41 257 4 2385 19 8200 26 

Červenec 1747 36 298 5 2274 18 7734 33 

Srpen 1612 42 267 8 2150 12 7682 29 

Září 1688 39 293 10 2499 6 7983 17 

Říjen 1815 36 258 2 2780 12 8725 21 

Listopad 2395 56 198 5 2529 10 7711 35 

Prosinec 2243 34 196 7 2504 9 7216 27 

CELKEM 23187 432 2975 69 28625 137 92551 275 

 

Tabulka č. 1 - Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel v roce 2008 [zdroj: Policie ČR] 

 

Z tabulky č. 1 je patrné, že řidiči motorových vozidel zavinili necelých 63 % dopravních 

nehod z důvodu nesprávného způsobu jízdy a tato hlavní příčina tak stále zůstává 

nejčetnější. Nejvíce usmrcených osob, ale pořád patří dopravním nehodám zaviněným 

nepřiměřenou rychlostí jízdy – 432 osob, tj. 47 % z celkových následků nehod řidičů 

motorových vozidel.  

Počet dopravních nehod byl nižší u všech hlavních příčin a největší snížení je v kategorii 

nesprávný způsob jízdy (o 14 46 nehod, tj. 13,5 %). Více usmrcených se eviduje pouze u 

hlavní příčiny nedání přednosti v jízdě (o 13,2 %) a nesprávního předjíždění (o 3,0 %).  

Výrazné zvýšení počtu usmrcených osob v kategorii nedání přednosti charakterizuje 

agresivitu na našich pozemních komunikacích. Nejzávažnější poměrné následky mají 

nehody zaviněné nesprávným předjížděním (v průměru při každé 43. nehodě došlo 

k usmrcení) a nepřiměřenou rychlostí (v průměru při každé 54. nehodě došlo k usmrcení 

zúčastněné osoby). 
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Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel v roce 2008 byl opět nevěnování 

potřebné pozornosti řízení vozidla (18,3 % z nehod řidičů – bezmála 1/5), nedodržení 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem (16,8 %) a nesprávního otáčení nebo couvání (10 %). 

Nejčetnější příčiny dopravních nehod za rok 2008 

§ nevěnování se plně řízení vozidla (27 119 nehod) 

§ nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (24 961 nehod) 

§ nesprávné otáčení nebo couvání (14 845 nehod) 

§ nepřizpůsobení rychlosti (17 399 nehod) 

§ nedání přednosti (9 383 nehod) 

§ nezvládnutí řízení vozidla (6 416 nehod) 

Při dopravních nehodách dochází většinou k následkům v podobě hmotné škody a v těch 

horších případech ke zranění či dokonce k úmrtí osob. Od roku 1999 do roku 2008 na 

našich komunikacích zemřelo celkem 11 923 osob, což znamená, že v průměru došlo 

k úmrtí více než tří osob každý den. Počty těžce a lehce zraněných osob jsou rovněž 

poměrně vysoké. Při porovnání všech údajů je patrné, že počty zraněných a mrtvých osob 

nijak nesouvisí s počtem dopravních nehod v daném roce. Nejvyšší počet dopravní nehody 

byl v roce 1999. Vývoj následků na zdraví od roku 1999 do roku 2008 můžeme sledovat 

v níže uvedené tabulce č. 2.  

Následek dopravních nehod 

Rok 
Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno 

Hmotná škoda v 

mil. Kč 

1999 1322 6093 28747 7148,8 

2000 1336 5525 27063 7095,8 

2001 1219 5493 28297 8243,9 

2002 1314 5492 29013 8891,2 

2003 1319 5253 30312 9334,3 

2004 1215 4878 29543 9687,4 

2005 1127 4396 27974 9771,3 

2006 956 3990 24231 9116,3 

2007 1123 3960 25382 8467,3 

2008 992 3809 24776 7741,5 
 

Tabulka č. 2 - Následky na životech a zdraví při dopravních nehodách v letech 1999 – 2008 

[zdroj: Policie ČR] 
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Vzhledem k tomu, že poškození zdraví je nejzávažnějším následkem dopravní nehody, pro 

větší přehlednost a představu zobrazuje celkový vývoj graf č. 2. 

 
Obrázek č. 2 – Gráf následků na životech a zdraví při dopravní nehodě v letech 1999 – 2008 

[zdroj: Policie ČR] 

V souvislosti s dopravní nehodou je další následek hmotná škoda. Téměř při každé 

dopravní nehodě vzniká hmotná škoda. Na našich komunikacích dochází každý rok ke 

stále větším hmotným škodám. Výše hmotné škody způsobené v souvislosti s dopravní 

nehodou od roku 1999 narůstají. K mírnému poklesu dochází až v roce 2006, což je 

způsobeno výrazným poklesem počtu dopravních nehod. I tak vznikla hmotná škoda 

přesahující částku 9 mil. Kč. Vývoj hmotných škod v letech 1999 – 2008 je znázorněn 

v grafu č. 3. 

 
Obrázek č. 3 – Graf hmotných škod při dopravních nehodách v letech 1999 – 2008 [zdroj: Policie ČR] 
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3  POROVNÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI V ČR SE 

STÁTY EU 

V současné době má množství nehod v České republice stoupající tendenci. Jestliže 

porovnáme statistické údaje o dopravní nehodovosti na území České republiky se 

srovnatelnými údaji států Evropské unie, dojdeme k závěru, že tato statistická čísla u 

většiny evropských států stále klesají. Srovnávat počet dopravních nehod, počet zraněných 

či usmrcených osob v České republice se státy Evropské unie lze různým způsobem. 

Statistiky se často vztahují na počet obyvatel v konkrétní zemi. V nevýhodě je ta země, kde 

obyvatelé vlastní více vozidel, se kterými samozřejmě absolvují více cest a tím je u nich 

větší pravděpodobnost vzniku dopravní nehody. Nicméně tyto statistiky, které jsou 

vypracovány dle počtu vozidel, nejsou objektivní, neboť ve vyspělých státech je poměr cen 

pohonných hmot k průměrné měsíční mzdě nižší než v méně vyspělých státech a lze tedy 

očekávat, že lidé, kteří žijí ve vyspělých státech, budou vozidlo používat častěji. Proto je 

nejlepší porovnat dopravní nehodovost jednotlivých států v počtu najetých kilometrů.  

Na následujícím obrázku č. 4 je graf, který porovnává jednotlivé státy Evropské unie podle 

počtu usmrcených osob připadajících na 1 miliardu najetých kilometrů za rok 2001. 

 
Obrázek č. 4 – Graf počtu usmrcených osob při dopravních nehodách na 1 miliardu najetých kilometrů ve 

vybraných státech Evropské unie za rok 2001 [zdroj: BESIP]  
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Z grafu č. 4 lze vyčíst, že nejbezpečněji se budeme cítit na pozemních komunikacích ve 

Velké Británii, Španělsku, Nizozemí, Norsku, Finsku. Avšak Česká republika se svým 

počtem usmrcených osob připadajících na 1 miliardu najetých kilometrů silně za těmito 

státy zaostává.  

Jestliže se budeme snažit navrhnout určitá opatření, která by jednoznačně vedla ke zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích v České 

republice, je třeba v prvopočátku porovnat dopravní situaci v České republice se stavem 

v zahraničí, zejména ve státech Evropské unie. 

3.1 Dopravní předpisy ve vybraných státech Evropské unie.  

Pravidla silničního provozu v jednotlivých státech Evropské unie v porovnání s Českou 

republikou se výrazně neliší, až na drobné odchylky, které spočívají například v rozdílných 

hodnotách povolené hladiny alkoholu v krvi řidiče při řízení vozidla či v rozdílných 

hodnotách povolených rychlostí. Pro lepší představivost jsem níže uvedla pravidla 

silničního provozu ve vybraných státech Evropské unie.  

3.1.1 Spolková republika Německo 

Pozemní komunikace jsou v západní části státu ve velmi dobrém stavu, ve východní části 

jsou místy horší. Komunikace jsou rozděleny do následujících kategorií: federální dálnice - 

11.712 km, federální rychlostní silnice - 41.282 km, okresní silnice - 177.780 km, místní 

silnice - 395.400 km.  

Dopravní značky a světelná signalizace jsou shodné s Českou republikou. Chodci mají na 

vyznačeném přechodu přednost. Je zakázáno předjíždět autobus přijíždějící na zastávku se 

zapnutými výstražnými světly a po zastavení se může předjíždět pouze rychlostí chůze. 

Předjíždět může jen ten, kdo jede podstatně vyšší rychlostí než řidič předjížděný. 

Motocykly a mopedy musí jezdit i ve dne s rozsvícenými potkávacími světly. V tunelu 

musí mít vozidla rozsvícená světla. Špatně zaparkované vozidlo může být odtaženo. 

Technické prostředky k zabránění odjezdu „botičky“ se nepoužívají. Bodový systém je 

zaveden.  

Rychlostní limity - Nejvyšší povolená rychlost v obcích je 50 km/h. Na silnicích je 

povolena maximální rychlost 100 km/h pro auta bez přívěsu do 3,5 tun. Na dálnicích je pak 
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doporučená rychlost 130 km/h pro osobní vozidla a vozy do 3.5 tun, pro motocykly s 

postranním vozíkem platí max. rychlost 60 km/h a pro ostatní vozy je maximální povolená 

rychlost na dálnicích 80 km/h. 

Alkohol v krvi řidiče - Povolený obsah alkoholu v krvi je 0,05 ‰. U řidičů do 21 let se 

snižuje na 0,00 ‰. Totéž platí i pro starší řidiče, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 

2 roky. Policie může vyžadovat dechovou zkoušku na alkohol, pokud má podezření na 

alkohol v krvi, řidič může odmítnout, ale pak je povinen podstoupit krevní test na 

přítomnost alkoholu v krvi.  

Dopravní nehody - Při těžkých dopravních přestupcích může dojít k odebrání řidičského 

průkazu. V případě, že motorista nemůže zaplatit pokutu, policie může vůz zabavit. Pokud 

při dopravní nehodě nedojde ke zranění osob a příčina nehody je zcela jasná, není povinné 

volat policii, pouze se to doporučuje. V případě volání policie nesmějí účastníci dopravní 

nehody opustit místo až do jejího příjezdu.  

3.1.2 Polsko 

Silnice jsou rozděleny do 5 kategorií: dálnice, národní silnice víceproudé, národní silnice 

jednoproudé, silnice druhé třídy, ostatní silnice. V Polsku je 11.500 km silnici. 4.500 km 

jsou mezinárodní silnice značené v evropském systému. V Polsku je 610 km dálnic. 

Všechny silnice mají pevný povrch a většina z nich je asfaltována.  

Dopravní značky, silniční značení a světelná signalizace jsou shodná s Českou republikou. 

Je zakázáno používat mobilní telefon řidičem za jízdy s výjimkou použití hands-free sady, 

dále dopravovat i používat zařízení upozorňující na měření rychlosti radarem. Policie 

neužívá technické prostředky k zabránění odjezdu „botičky“, špatně zaparkované vozidlo 

je odtaženo. Bodový systém zaveden. 

Rychlostní limity  

V obydlených oblastech všechna vozidla od 05,00 do 23,00 - 50 km/h, od 23,00 do 05,00 - 

60 km/h. Mimo obydlené oblasti: osobní vozidla 90 km/h, motocykly - 100 km/h, autobus 

– 70 km/h, nákladní vozidlo přes 3,5 tun - 80 km/h. Na dálnicích: vozidla do 3,5 tun - 130 

km/h; u ostatních - 80 km/h.  
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Alkohol v krvi řidiče - Každý řidič, v jehož krvi bude hladina alkoholu vyšší než 0,02 ‰ je 

považován za nezpůsobilého k řízení vozidla. Policie smí provádět dechové testy. Testy 

jsou povinné pro řidiče, jež se dopustili vážného přestupku nebo po dopravní nehodě. 

Dopravní nehody - V případě dopravní nehody musí řidič zavolat policii. Pokud dojde ke 

zranění osob, je povinen zavolat lékařskou pomoc. V souladu se zněním polského zákona 

se považuje za trestný čin také neposkytnutí první pomoci obětem nehody a příp. ujetí z 

místa nehody. Tento přestupek je postihován uvězněním od 3 měsíců do 3 let a pokutou 1 

milion zlotých. 

3.2 Nejčetnější příčiny dopravních nehod ve státech Evropské unie 

3.2.1 Nepřiměřená rychlost  

Předepsané rychlostní limity v České republice jsou srovnatelné se státy Evropské unie.  

Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko omezili rychlost na dálnicích na 110 km/h. K omezení 

rychlosti je zřejmě vedla skutečnost, že prvky pasivní ochrany (bezpečnostní pásy, 

airbagy) jsou účinné pouze do rychlosti cca 110 km/h. Stanovené dopravní předpisy 

v jednotlivých státech Evropské unie nejsou problémem nehodovosti, nýbrž samotnými 

řidiči, kteří nemají dostatek motivace k dodržování zákonných předpisů. Pro větší motivaci 

těchto neohleduplných řidičů by bylo zapotřebí zvýšit sankce a provádět častější měření 

rychlosti.    

3.2.2 Alkohol  

Evropská unie se doposud nedohodla na povoleném limitu alkoholu v krvi řidiče. Rovněž 

v oblasti práva Evropských společenství do současné doby neexistuje právní předpis, který 

by tuto problematiku řešil. Jediné co v současné době existuje je doporučení Evropského 

parlamentu, které navrhuje členským státům, povolit hladinu alkoholu v krvi řidiče do 0,5 

promile. Většina států Evropské unie toleruje u řidičů limit do 0,5 promile alkoholu. Velká 

Británie, Irsko, Lucembursko jsou však výjimky. Tyto státy tolerují řídit vozidlo pod 

vlivem alkoholu do 0,8 promile. Nejvyšší hranici však stanovil Kypr, což je 0,9 promile. 

Řídit vozidlo pod vlivem alkoholu absolutně zakazují Česká republika, Slovensko a 

Maďarsko. Naše zákony jsou v tomto směru nejpřísnější. Evropské unie se snaží sjednotit 

nejvyšší povolenou hladinu alkoholu v krvi řidiče, kdy doporučuje, aby členské státy 
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zavedly nejvyšší povolenou hladinu do 0,5 promile a nižší s tím, aby v případě nových 

řidičů, řidičů těžkých vozidel, motocyklů a vozidel přepravujících nebezpečný náklad 

nebyla povolená hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,2 promile.   

3.2.3 Silniční síť 

Z počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v poměru k najetým kilometrům 

vyplývá, že dálnice jsou bezpečnější než silnice, neboť na dálnicích jsou odděleny 

jednotlivé směry středním dělícím pásem, a tudíž nehrozí střetnutí s protijedoucím 

vozidlem. Rovněž jsou na dálnicích vybudovány mimoúrovňové křižovatky (viz. obrázky 

č. 5, 6), na kterých nedochází ke kolizním situacím, jako je to u křižovatek úrovňových.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 - Mimoúrovňová křižovatka      Obrázek č. 6 - Mimoúrovňová křižovatka  

                       (kosodélná)                     (deltová) 

České Republika má cca 500 km dálnic. V případě, že nás srovnáme s Rakouskem, které je 

skoro stejně velké, vyskytuje se tam třikrát tolik dálnic. Dálnice ve Velké Británii 

pokrývají 1,4 % z celkové její plochy. U nás v České republice je to jen 0,61 %. V Polsku, 

které má srovnatelnou rozlohu s Itálií, je pouze 270 km dálnic, avšak v Itálii je asi 6500 km 

dálnic.  

3.2.4 Vozový park  

Počet zaregistrovaných vozidel v České republice překročil 4,4 milionu. Stáří vozidla 

přesahující věkovou hranici 10 let je téměř 60 %. Průměrné stáří vozidel se čtrnáctileté 

hranici vzdaluje jen velice pomalu a motorky jsou staré skoro 32 let, což znázorňuje níže 

uvedený obrázek č. 7. 
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vozidla ve věku 
nad 15 let
32,15 %

vozidla ve věku 
10-15 let
26,77 %

vozidla ve věku 
5-10 let
24,36 %

vozidla ve věku 
2-5 let

10,29 %

vozidla mladší 
než 2 roky 

6,42 %

 
Obrázek č. 7 – Graf struktury vozového parku v České republice k 31.12.2008 [zdroj: ÚAMK] 

Nejenom v České republice, ale i ve většině států Evropské unie se často vyskytují staré a 

nevyhovující vozidla. Dovoz bouraných vozidel nejen do České republiky ze států 

Evropské unie je dalším problémem. Aby došlo ke zkvalitnění vozového parku, bylo by 

zapotřebí, aby došlo ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva daného státu Evropské unie, 

které si bude moci dovolit kvalitnější vozidlo. Evropská směrnice má mimo jiné i zvýšit 

bezpečnost chodců a cyklistů na pozemních komunikacích, neboť na silnicích Evropské 

unie ročně zemře přibližně 8000 lidí.  Díky ní budou muset výrobci vozidel přísněji 

testovat svá nově vyrobená vozidla, kdy budou muset lépe přizpůsobit konstrukční 

vlastnosti vozidel pro srážku s člověkem. Projekt samozřejmě neukládá konstruktérům, jak 

mají vozidla vypadat, ale zavádí celou řadu zkušebních testů chování vozidla při dopravní 

nehodě, jejímž účastníkem je chodec nebo cyklista.  

3.2.5 Řidiči 

Velmi nebezpeční jsou na pozemních komunikacích mladí řidiči, kteří především 

neuznávají žádná pravidla. Zřejmě se u nich projevuje emoční nevyrovnanost a ve velké 

míře adrenalin, díky kterému pak nedodržují předpisy. Poté většinou získávají body právě 

za rychlost nebo za předjíždění. Navíc tito mladí lidé nemají žádnou zodpovědnost, 

usednout za volant pod vlivem alkoholu nebo drog není pro ně žádný problém. 
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V některých zemích Evropské unie jako je Rakousko, Belgie, Finsko probíhají různé akce 

zaměřené právě na mladé řidiče a nejenom to, již několik let mají zaveden řidičský průkaz 

na zkoušku, jak je uvedeno v tabulce č. 3. 

Stát Ano/Ne 

Belgie Ne 
Česká republika Ne 

Dánsko Ne 
Finsko Ano 
Francie Ano 

Irská republika Ne 
Lucembursko Ano 

Nizozemí Ne 
Portugalsko Ano 
Rakousko Ano 

SRN Ano 
Španělsko Ano 
Švédsko Ano 

Velká Británie Ano 
  

Tabulka č. 3 – Systém řidičského průkazu na zkoušku bez rozdílu jeho formy [zdroj: ÚAMK] 

Rovněž nebezpeční jsou řidiči kamionů, kteří s oblibou či s donucením svého 

zaměstnavatele nedodržují bezpečnostní přestávky a vlivem únavy způsobí dopravní 

nehodu. Také se na tragických dopravních nehodách podílí řidiči a spolujezdci, kteří 

nepoužívají bezpečnostní pásy. Ze statistik vyplývá, že čeští a maďarští řidiči používají 

bezpečnostní pásy nejméně.  

Evropská komise v roce 2001 schválila programový dokument, který se jmenuje Bílá kniha 

o evropské dopravní politice. Tento dokument stanovuje přednosti a směry ve vývoji 

evropské dopravy, jehož cílem je snížit počet usmrcených osob na pozemních 

komunikacích na polovinu. Tohoto záměru by mělo být dosaženo v roce 2010.  K této akci 

Evropské unie se připojila i Česká republika a to vyhlášením Národní strategie bezpečnosti 

silničního provozu, rovněž se stejným záměrem. Aby mohl být tento cíl splněn, bylo by 

zapotřebí učinit mnoho změn v dopravní politice, například zkvalitnit vozový park, 

dopravní infrastrukturu a zejména zaměřit se na neukázněné, bezohledné a agresivní řidiče, 

kteří neuznávají pravidla silničního provozu a chybí jim pocit zodpovědnosti za zdraví a 

životy ostatních účastníků silničního provozu.  
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4  NÁVRHY NA ZMÍRNĚNÍ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI V 

ČR 

4.1 Řidičské průkazy na zkoušku 

V prvé řadě bych doporučila zavedení řidičského průkazu na zkoušku, kdy tento systém je 

již zaveden v několika státech Evropské unie. Statistiky Policie ČR uvádějí, že o řidičský 

průkaz za poslední dva roky přišli hlavně nezkušení řidiči.  

Důvodem zavedení řidičského průkazu na zkoušku je motivace nezkušených řidičů 

v prvních letech jejich praxe k bezpečné jízdě a dodržování předpisů, kdy budou mít obavu 

z odebrání řidičského oprávnění, a proto budou mít snahu dodržovat pravidla silničního 

provozu a přizpůsobit jízdu svým schopnostem. 

Uchazeč o řidičské oprávnění by musel projít několika stádii, vylučující neschopnost 

bezpečně řídit motorové vozidlo: 

§ Podání žádosti o výcvik v autoškole, jehož přílohou je písemné vyjádření 

praktického lékaře, zda je způsobilý či nikoliv.   

§ Výcvik v autoškole, kdy už v této fázi může dojít k tomu, že rizikoví jedinci dříve 

či později výcvik předčasně ukončí.  

§ Po absolvování výcviku by zájemce měl vykonat závěrečnou zkoušku. V případě 

opakovaného neúspěchu u závěrečné zkoušky, je uchazeč definitivně vyloučen z 

možnosti získat řidičské oprávnění.  

§ Po získání řidičského oprávnění následuje zkušební období – řidičský průkaz na 

zkoušku, v trvání dvou let.   

§ Pokud se řidič během zkušební doby dopustí přestupku či trestního činu v 

silničním provozu, příslušný správní orgán rozhodne o jeho účasti na nástavbovém 

semináři, jehož délka by závisela na závažnosti jeho provinění. 

§ V případě, že se po vykonání semináře opětovně dopustí protiprávního jednání, 

bude mu řidičské oprávnění odňato nadobro.  

§ Jestliže ve zkušební době, popřípadě po vykonání semináře nespáchá žádný 

přestupek či trestný čin, bude mu vydán řidičský průkaz.  
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4.2 Úprava komunikace - přechody pro chodce 

Nejzranitelnějšími účastníky provozu na pozemních komunikacích jsou jednoznačně 

chodci, z tohoto důvodu také potřebují ochranu před motorovými vozidly. Přechody pro 

chodce jsou pro přecházení vozovky sice jen jednou z mnoha možností zajištění ochrany 

chodců, ale zároveň možností nejpoužívanější. Do plynulosti silničního provozu zasahuje 

snad každý přechod pro chodce, nicméně ochrana chodců by měla být maximální a je-li to 

třeba, i na úkor plynulosti ostatních druhů doprav. Řadu pozitivních účinků má hustá síť 

přechodů pro chodce ve městech. Nejenom, že ulehčuje život chodcům, ale i zvyšuje jejich 

bezpečnost a rovněž plní velmi důležitou funkci - zklidňuje dopravu.  

V roce 2008 bylo při dopravních nehodách končících srážkou s chodcem usmrceno celkem 

203 chodců, z toho 122 chodců při dopravních nehodách v noční době. V porovnání s 

rokem 2007 zahynulo o 11 chodců více. V roce 2008 zahynulo v obcích při srážce vozidla 

s chodcem 142 osob (o 17 chodců více), z toho 74 při dopravních nehodách v noční době, 

tj. o 3 osoby více, než v roce 2007. Při dopravních nehodách mimo obec bylo v roce 2008 

usmrceno 61 chodců (o 6 osob méně), z toho 48 chodců při dopravních nehodách v noční 

době – převážně na silnicích I. a II. třídy. 

Česká republika v okamžiku, kdy zavedla přednost chodců na přechodech, začlenila se 

mezi státy s legislativně velmi zodpovědným přístupem k bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích. Současné komunikace a přechody pro chodce v České republice 

jsou celkově ve špatném stavu a odpovídají dnes již zastaralým názorům. Jedná se 

především o chybějící stavební prvky pro usnadnění přecházení či vysoké jízdní rychlosti 

atd. Současná dopravní politika Evropské unie to označuje jako jednu z největších 

pochybení navrhování komunikací v minulých desetiletích. Snaží se vést k tomu, aby 

veškeré komunikace zohledňovaly nároky všech účastníků silničního provozu, včetně 

chodců a hlavně, aby se odstranilo jejich omezování. 

V členských státech Evropské unie se pro uspořádání přechodů pro chodce, uplatňují 

následující pravidla (německý příklad, ovšem ostatní státy se liší minimálně):  

§ nejvyšší povolená rychlost nesmí být vyšší než 50 km/h,  

§ chodec nesmí bez přerušení přecházet více než dva jízdní pruhy, a to ještě s 

podmínkou, že nesmějí být stejného směru jízdy,  
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§ délka přechodu pro chodce bez přerušení může činit nejvýše 7 metrů, musí být 

zajištěn optický kontakt mezi řidičem a chodcem minimálně na vzdálenost pro 

zastavení,  

§ maximální používání stavebních prvků pro usnadnění přecházení (ochranné 

ostrůvky, rampy, vysazené chodníkové plochy, zúžení) a to na všech typech 

komunikací. 

V současné době je v České republice nesoulad mezi stanoveným zákonem a zaostalým 

uspořádáním přechodů pro chodce, které dodržování zákona komplikuje. Pomoci by mohla 

inventura všech přechodů pro chodce na území České republiky a přiblížení se uvedeným 

zásadám tak, aby dopravní prostředí změnu zákona odráželo. 

Osobně bych u všech přechodů pro chodce zavedla několik pravidel, které by je udělaly 

bezpečnějšími:  

Osvětlení přechodů pro chodce 

Naprosto nebezpečné je umístění přechodu pro chodce okolo středu úseku mezi dvěma 

sloupy veřejného osvětlení. Nejlepším řešením by bylo osvětlit všechny přechody pro 

chodce, jak je znázorněno na obrázcích č. 8, 9 a to speciálním tělesem umístěným nad ním 

zejména ve večerních a nočních hodinách, tím by došlo ke zvýraznění samotného přechodu 

pro chodce a chodce na něm. Zvýraznění by bylo provedeno odlišnou barvou světla od 

okolního veřejného osvětlení. Intenzita osvětlení a jeho směrový charakter by chodce 

osvětlovali ze směru jízdy vozidla. V případě, že by se použila odlišná barva a intenzita 

osvětlení bylo by dosaženo toho, že přechod pro chodce i chodec na něm je účinně 

zvýrazněn. 

 
Obrázek č. 8 – Osvícený přechod pro chodce 
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Červené bezpečné pásy  

Povrch komunikace by byl potažen červenými pásy v délce 20 m před každým přechodem 

pro chodce v obou směrech jízdy. Červená barva tak upozorní řidiče jedoucích vozidel na 

blížící se přechod pro chodce, což prezentuje obrázek č. 10. Drsnější povrch červených 

pásů výrazně zvýší brzdné účinky vozidel a zkrátí jejich brzdnou dráhu až o 33 % za 

mokra. Změna barvy povrchu vozovky ovlivní řidiče, kteří podvědomě zpomalí jízdu a tím 

dojde ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce. 

 

Obrázek č. 9 - Instalace červených bezpečných pásů v ul. Ankarská, Praha 6 

Zvýraznění přechodů pro chodce blikajícími dopravními značkami 

Standardní značky upozorňující řidiče na přechod pro chodce, budou zvýrazněny 

světelným blikáním a tím napomůžou ke zvýšení bezpečnosti chodců.  

Rovněž je zapotřebí udržovat vodorovné dopraní 

značení v dobře viditelném stavu v místech, kde chodci 

často přecházejí vozovku. Na chodnících v blízkosti 

přechodů pro chodce nesmí být žádné překážky, které 

by mohly zakrývat výhled na pohyb chodce před jeho 

vstupem na přechod pro chodce (např. stromy, telefonní 

budky, zastávky apod.)  

Obrázek č. 10 - Dopravní značka č. IP 6  
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Mnohokrát jsme slyšeli o tom, že chodci častěji svojí neopatrností způsobují problémy na 

přechodech pro chodce oproti řidičům, toto však nemá oporu v žádné statistice. Nicméně 

statistika za rok 2008 hovoří jasně: řidiči motorových vozidel zavinili 91,8 % všech 

dopravních nehod, chodci pouhých 0,9 %.  

 

Viník, zavinění nehody Počet nehod tj. % Počet usmrcených tj. % 
Řidičem motorového vozidla 147 338 91,8 913 92,0 

Řidičem nemotorového vozidla 2 097 1,3 39 3,9 

Chodcem 1 477 0,9 37 3,7 

Jiným účastníkem 212 0,1 0 0 

Závadou komunikace 327 0,2 0 0 

Technickou závadou vozidla 887 0,5 0 0 

Lesní, domácí zvěří 7 499 4,6 2 0,2 

Jiné zavinění 539 0,3 1 0,1 
 

Tabulka č. 4 - Přehled viníků a zavinění dopravních nehod [zdroj: Policie ČR] 

Z uvedené tabulky jasně plyne, že viníky nehod s nejzávažnějšími následky jsou ve většině 

případů řidiči, proto je zapotřebí především působit na ně, aby nebyli svému okolí tolik 

nebezpeční. Situaci nelze řešit tím, že budou kvůli nepozorné jízdě řidičů omezováni 

chodci.  

4.3 Četnější kontroly ze strany Policie ČR  

Další z možností jak snížit nehodovost na českých komunikacích je zavedení četnějších 

kontrol ze strany Policie ČR a zpřísnění sankcí za nedodržení předpisů. Policejní hlídky by 

měly být na veřejnosti vidět možná co nejvíce a to zejména na silnicích a dálnicích.  

Žádoucí je nejen zesílení dozoru u silnic, ale také v provozu za jízdy. Měly by se více 

pohybovat na motocyklech a to v kolonách stojících na dálnicích, pokutovat řidiče, kteří 

jezdí v odstavných pruzích, hlídkovat na místech, kde dochází k častějším dopravním 

nehodám, dohlížet na dodržování rychlosti na přímých přehledných komunikacích. 

Například alkohol za volantem byl jeden z důvodů, proč se zavedly častější kontroly na 

silnicích. Na rozdíl od ostatních přestupků, se intenzita kontrol zaměřená na alkohol za 

volantem pomalu, ale jistě zvyšuje, což má za následek snižující se procento usmrcených 

osob při dopravních nehodách pod vlivem alkoholu. V tomto patří Česká republika k 
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nejlepším v Evropě, ale i na světě. Četnější kontroly ze strany policie budou navíc 

výchovně působit na všechny účastníky silničního provozu. Řidiči a řidičky musí být 

motivováni pocitem, že jejich přestupek bude hlídkou policie s největší pravděpodobností 

odhalen. Možnost, že budou řidiči hlídkou odhaleni, je motivuje více, než samotná výše 

sankce. Dalším problémem je úplatkářství policistů, které jak je známo, je v České 

republice velmi vysoké. Využívají jej mnozí řidiči, aby si na silnicích mohli dělat, co chtějí 

a to bez vážnějšího postihu. Rovněž spolupráce médií a podpora ze strany veřejnosti jsou 

nezbytné. Dlouholetá praxe prokazuje, že četnost a kvalita kontrol Policie ČR nad 

silničním provozem má obrovský vliv na vývoj počtu nehod a jejich následků. 

4.4 Výchova a vzdělávání budoucích řidičů 

Aby došlo ke změně chování všech účastníků silničního provozu, je nutné již 

v prvopočátku zapojit do této problematiky nehodovosti zejména děti. Je zapotřebí 

pracovat nejenom se školní mládeží, ale již s dětmi v mateřských školkách, kdy se děti 

formou her učí o dopravě, seznamují se s dopravními prostředky, značkami, barvami na 

semaforu. Na základních školách je žádoucí zavést povinné hodiny dopravní výchovy, kdy 

v rámci výuky děti navštěvují dětská dopravní hřiště a na nečisto si vyzkouší silniční 

provoz, jak je uvedeno na obrázku č. 12. Seznamují se s vybavením kola a také kde se 

mohou na kole pohybovat. Posléze získávají potřebné dovednosti a znalosti pro svůj 

bezpečný pohyb v silničním provozu. Nejenom Policie ČR, ale Městská policie by měla 

pro děti pořádat různé besedy, přednášky, soutěže či jiné akce konané, jak v mateřských 

školkách, tak v základních školách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obrázek č. 11 – Dětské dopravní hřiště 
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4.5 Viditelnější umístění dopravních značek č. P 4, P 6 

Nejčastější příčiny dopravních nehod jsou mimo jiné rychlá jízda a nedání přednosti v 

jízdě.  

Při rychlé jízdě má řidič možnost sledovat na rychloměru, jak jede rychle a v případě, že 

překročí nejvyšší povolenou rychlost, je s tím jasně srozuměn a činí tak úmyslně.  

Nedání přednosti v jízdě nebývá bezprostřední příčinou dopravních nehod. Ve většině 

případů nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiného jevu, například:  

§ řidič nevěděl, že má přednost v jízdě dát, nebyl patřičně informován o dopravním 

systému 

§ řidič věděl, že má přednost dát, ale v osudné chvíli se uplatnila některá z možných 

technických překážek v rozhledu 

§ řidič se v osudné chvíli snažil uvolnit příslušný jízdní pruh, ale druhý řidič jedoucí 

s předností v jízdě, vjel do protisměru, kde se oba řidiči střetli, 

§ řidič přehlédl v zrcátku při odbočování doleva předjíždějící motocykl, 

§ řidič byl v situaci, kdy měl sníženou viditelnost (např. oslnění sluncem) 

§ lidská nepředvídavost, 

§ rychlá jízda v místě, kde je omezený rozhled či mimořádně vysoké zrychlení 

vozidla na hlavní silnici. 

Z těchto důvodů bych dopravní značky č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ a č. P 6 „Stůj, dej 

přednost v jízdě!“ nechala umístit viditelněji a to nad vozovku nad příslušné jízdní pruhy 

namontováním na stávající portály, které nesou dopravní značky upravující řazení do 

jízdních pruhů a na výložníky, nesoucí opakovací návěstidla světelné signalizace a to podle 

vzoru, který je již zaveden a funguje ve Spolkové republice Německo nebo v Maďarsku 

(viz níže uvedený obrázek). Řidiči na vícepruhových pozemních komunikacích vědí, do 

kterého pruhu se mají zařadit, ale přitom si nevšimnou, že mají dát přednost v jízdě, když 

jim výhled na příslušnou dopravní značku stojící vpravo od komunikace právě zakrývá 

rozměrné vozidlo jedoucí v pravém jízdním pruhu. Řidič je v městském provozu nucen 

sledovat celou řadu podnětů, tudíž by měl mít možnost zjistit úpravu přednosti v jízdě 

pohledem kdykoli během svého příjezdu ke křižovatce.  
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Obrázek č. 12 - Osazení dopravní značky č. P 4 „Dej přednost v jízdě“ nad vozovku v Maďarsku 

4.6 Zpřehlednění křižovatek  

Úprava dopravního prostředí bude prvotním opatřením v této oblasti, které povede k tomu, 

že křižovatky budou přehlednější a zároveň se zvýší srozumitelnost dopravního značení. 

Křižovatky, které nejsou rozlišené dopravními značkami, se osadí dopravními značkami        

č. A 3 „Křižovatka“ podle vzoru Spolkové republiky Německo. Na území České republiky 

existuje mnoho míst bez dopravní značky, která by uvítala vybavení jediné svislé a 

vodorovné dopravní značky, čímž by došlo ke snížení nehodovosti. Dopravní značka         

č. A 3 „Křižovatka “ je v České republice stále platná a to dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., ale 

skoro vůbec se nepoužívá. Je k vidění velmi vzácně. Citovaná dopravní značka se ve 

Spolkové republice Německo osazuje tam, kde k dopravním nehodám dochází velmi často 

a to z důvodu nedání přednosti v jízdě zprava, jak je uvedeno na obrázku č. 14. Řidiči 

jedoucích vozidel jsou tak účinně upozorněni, že přijíždějí ke křižovatce, kde je zapotřebí 

dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava. Ve Spolkové republice Německo 

svislou dopravní značku č. A 3 „Křižovatka“ doplňují příčnou čarou přerušovanou "STOP-

čarou", která byla v roce 1989 v České republice ze souboru dopravních značek vypuštěna 

(jako dopravní značka č. V 5a). Bylo to zřejmě proto, že příčná čára přerušovaná neměla 
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žádné opodstatnění v porovnání s příčnou čarou souvislou. Takováto úprava křižovatek 

v České republice by neobnášela dopravní značku navíc, neboť jde o vesměs křižovatky, 

kde nejsou vůbec žádné dopravní značky. 

 

 
Obrázek č. 13 - Dopravní značka č. A 3 „Křižovatka“ ve  Spolkové republice Německo 

 upozorňuje řidiče na přednost vozidel přijíždějících zprava. 
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5  ZÁVĚR 

V samotném začátku své bakalářské práce jsem se snažila rozebrat a přiblížit zákon o 

přestupcích. Zaobírala jsem se jeho vývojem a podrobně jsem popisovala jedno z 

protiprávních jednání člověka, kterým je přestupek. Vymezila jsem pojem dopravní  

nehody, jeho klasifikaci a podrobněji se zaměřila na popis specifických přestupků 

související s dopravní nehodou. Sledovala jsem vývoj a analyzovala hlavní příčiny 

dopravní nehodovosti za poslední desetiletí. Pokusila jsem se svojí prací ukázat, že 

přestupky v dopravě jsou velmi důležitou součástí našeho právního řádu. Dle mého názoru 

by si tato oblast zasloužila zvýšenou pozornost nejen odborníků, ale též i širší veřejnosti. 

Jak totiž bývá zvykem, seznamujeme se s ní, až když nějaký ten přestupek spácháme, což 

je samozřejmě zbytečně pozdě. 

V další kapitole jsem se zaměřila na právní úpravy vybraných členských zemí Evropské 

unie. Porovnala jsem vývoj dopravní nehodovosti v České republice se státy Evropské unie 

a zaměřila jsem se na nejčetnější příčiny dopravních nehod ve státech Evropské unie. 

V poslední kapitole nabízím případná řešení, která by vedla ke snížení dopravní 

nehodovosti v České republice. V prvé řadě bych doporučila vydávání řidičského 

oprávnění v počátečních letech na dobu určitou, neboť právě nezkušení řidiči nejčastěji 

porušují pravidla silničního provozu a jsou častými viníky dopravních nehod. Důvodem je 

jejich motivace k bezpečné jízdě a dodržování předpisů, kdy budou mít obavu z odebrání 

řidičského oprávnění, a proto budou mít snahu dodržovat pravidla silničního provozu. 

Další z možností, jak snížit nehodovost na českých komunikacích, je zavedení četnějších 

kontrol ze strany Policie ČR a zpřísnění sankcí za nedodržení předpisů. Zároveň zapojit do 

problematiky nehodovosti děti, zavést na základních školách povinné hodiny dopravní 

výchovy a v mateřských školách děti formou her učit o dopravě, seznamovat je s 

dopravními prostředky, značkami a barvami na semaforu. Nehodovost je nutné řešit také 

úpravou dopravního prostředí. Statistiky uvádějí, že počty usmrcených chodců rok od roku 

stoupají. Proto navrhuji osvětlit všechny přechody pro chodce, povrch komunikace před 

každým přechodem pro chodce pokrýt červeným bezpečnostním pásem v obou směrech 

jízdy a zvýraznit je blikajícími dopravními značkami. Dále bych zavedla viditelnější 

umístění dopravních značek č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ a č. P 6 „Stůj, dej přednost 

v jízdě!“, neboť řidiči jsou v silničním provozu nuceni sledovat celou řadu podnětů, tudíž 
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by měli mít možnost zjistit úpravu přednosti v jízdě pohledem kdykoli během svého 

příjezdu ke křižovatce. Doporučuji zpřehlednění křižovatek bez dopravního značení, 

umístěním dopravní značky č. A 3 „Křižovatka “ tam, kde často dochází k dopravním 

nehodám, z důvodu nedání přednosti v jízdě zprava.  

Pro snížení nehodovosti v České republice se dá ještě mnoho udělat, a že to není cíl 

nereálný, nám ukazují statistiky s počtem nehod, případně s jejich následky ve státech 

Evropské unie.  
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