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Anotace: 

Název práce: Projednávání přestupků ve správním řízení obecního úřadu s přenesenou 

působností. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s právní úpravou, zpracováním                                      

a přestupkovým řízením u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Popisuje základní podmínky vzniku a jednotlivé skutkové podstaty přestupků a okrajově                   

i trestných činů v dopravě. Dále popisuje jednotlivé úkony při zpracování přestupků                 

aţ po jejich projednání ve správním řízení obce s přenesenou působností. 

V poslední kapitole této práce je stručně zhodnocen vývoj přestupků proti bezpečnosti         

a plynulosti silničního provozu před a po zavedení tzv. bodového systému. 

 

Klíčová slova: 

Přestupek, trestný čin, řízení o přestupcích, bodový systém. 

 

Sumarry  

Title of the work: Administrative Hearing of Violations by Municipality with Transferred 

Activity 

The aim of this paper is introduction of legislative modification, elaboration and safety 

violations and fluency of traffic. It describes basic conditions of rise of each faktum                 

of violations and marginally also traffic violations. Then, it deals with each operation                 

in violation elaboration till hearing by municipality with transferred activity. 

In the last chapter, development of punctual system is briefly evaluated.  
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Seznam pouţitých zkratek 
 

 

BESIP - bezpečnost a plynulost silničního provozu, pravidla        

                              silničního provozu 

DN              -         dopravní nehoda 

MD  - ministerstvo dopravy 

MV  - ministerstvo vnitra 

PK  - přestupek 

ŘSDP  - ředitelství sluţby dopravní policie 

ŘP               -         řidičský průkaz 

ŘO              -         řidičské oprávnění pro jednotlivé skupiny motorových  

                              vozidel 

SO  - správní orgán 

SŘ               -         správní řízení 

TČ  - trestný čin 

ZŘMV        -         zákaz řízení motorových vozidel, zákaz činnosti 

                              uloţený správním orgánem obce s rozšířenou působností    

                              nebo soudem
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1 ÚVOD 

V současné době neustále narůstá počet přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu (dále jiţ jen Besipu) a s tím souvisí zvyšující se počet dopravních nehod 

a zejména následků na zdraví občanů, včetně škod vzniklých na majetku při dopravních 

nehodách. Tato skutečnost je váţným celospolečenským problémem.  

Počátky vzniku tohoto nepříznivého vývoje začaly po tzv. sametové revoluci,                   

po roce 1989, kdy ve společnosti došlo k určitému uvolnění, coţ mělo za následek pokles 

disciplíny obyvatelstva vůči platným právním normám a to nejen v silniční dopravě.  

Lidé ve velkém nakupovali nová motorová vozidla, ale nové silnice téměř 

nepřibývaly. 

Po roce 1990 začaly vznikat nové autoškoly jako soukromé firmy, které ve snaze 

nalákat co nejvíce uchazečů o nový řidičský průkaz, jednotlivé kurzy neúměrně zkracovaly 

na úkor kvality těchto kurzů. Na silnice tak vyjeli mnohdy nedostatečně připravení řidiči, 

kteří se stali jednou z kategorií účastníků silničního provozu navyšujících počty přestupců 

v tabulkách dopravních statistik.  

Cílem bakalářské práce je přiblíţit čtenáři právní úpravu, zpracování                                         

a přestupkové  řízení obecního úřadu obce s přenesenou působností  se zaměřením                

na  přestupky proti Besipu a zhodnocení vývoje počtu těchto přestupků před zavedením 

tzv. bodového systému a po něm. 

V první části bakalářské práce jsou popsány právní předpisy týkající se tohoto 

tématu.  

V další části jsou pak vysvětleny základní podmínky vzniku přestupků proti Besipu                 

a jejich rozdělení a okrajově také trestné činy v dopravě. Dále zde čtenář nalezne 

jednotlivé úkony při zpracování těchto přestupků (dále jiţ jen PK) a jejich projednání              

ve správním řízení obce aţ do vydání rozhodnutí správním orgánem (dále jiţ jen SO)                  

v  teorii a  praxi a to  i  za vyuţití vlastních zkušeností autora. 

V poslední části práce je stručně zhodnocen vývoj těchto přestupků proti Besipu 

před zavedením bodového systému a po něm. Pro dokreslení celkového stavu tohoto 

vývoje přestupků  jsou zde uvedeny také počty dopravních nehod a počty usmrcených 
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osob. A poté návrhy a doporučení ke zlepšení současného stavu bezpečnosti a  plynulosti 

silničního provozu.       

Do konce roku 2000 platily ohledně regulace silničního provozu pouze vyhlášky. 

V lednu  2001 nabyl účinnosti nový zákon o provozu na pozemních komunikacích 

regulující pravidla silničního provozu. V tomto roce také došlo k přechodu dopravně-

správních agend z  policie na okresní úřady a později v návaznosti na změnu státoprávního 

uspořádání (zrušení okresních úřadů), k přechodu dopravněsprávních agend na obecní 

úřady obcí s přenesenou  působností. Negativním dopadem tohoto zákona však bylo 

zrušení institutu zadrţení řidičského průkazu. 

Stát se snaţil vydáváním nových právních předpisů regulujících silniční provoz                         

o dodrţování  těchto předpisů všemi účastníky  silničního provozu. 

Zásadní změnu do provozu na pozemních komunikacích přinesla aţ novela 

zmíněného zákona, s účinností od 1. července 2006, kdy byl zaveden tzv. bodový systém   

a znovu zaveden institut zadrţení řidičského průkazu.  

Další podstatnou změnu přinesla zatím poslední novela zákona o provozu                     

na pozemních komunikacích, s účinností od 1. ledna 2009, kde byla upravena hranice výše 

hmotné škody u dopravních nehod hlášených policii. 

Bakalářská práce zachycuje právní stav ke dni 31. prosince  2009. 
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2 PRÁVNÍ PŘEDPISY V  OBLASTI REGULACE 
SILNIČNÍHO PROVOZU 

Základním právním předpisem je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2001.  

Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje pravidla chování, neboli 

práva a povinnosti všech účastníků silničního provozu a vymezuje působnost a pravomoc 

státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích. Bohuţel tento zákon 

zároveň odebral Policii České republiky v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí 

silničního provozu moţnost zadrţet řidičský průkaz, coţ se v praxi ukázalo jako nešťastný 

krok. Došlo ke zvýšení agresivity řidičů a vědomému porušování pravidel silničního 

provozu, coţ názorně dokumentují vypracované grafy spáchaných, resp. zjištěných 

dopravních přestupků a trestných činů (dále jiţ jen TČ) v dopravě a také graf dopravních 

nehod, včetně čísel jejich tragických následků (více viz kapitola 4.9). 

Novela zmíněného zákona č. 411/2005 Sb., s účinností od 1. července 2006, 

opětovně zavedla institut zadrţení řidičského průkazu, dále byl zaveden bodový systém   

(za vyjmenované přestupky jsou přidělovány trestné body). Byl znovu zaveden institut 

zadrţení řidičského průkazu a dána moţnost zabránění v jízdě u vybraných přestupků              

a vybírání kaucí. Důrazněji byla upravena přednost chodců.  

Jako prováděcí předpis tohoto zákona byla vydána vyhláška č. 30/2001 Sb., která 

stanoví úpravu řízení provozu a dopravní značení.  

Právním předpisem navazujícím na pravidla silničního provozu na pozemních 

komunikacích je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních 

komunikacích. K němu byly vydány prováděcí předpisy, konkr. vyhláška č. 341/2002 Sb., 

o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu  vozidel                  

na pozemních komunikacích a vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách               

a o měření emisí vozidel. 

Dalším právním předpisem v oblasti Besipu je zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích.  
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Úkoly a spolupráci s dalšími subjekty při zajišťování Besipu upravuje                                    

nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který nabyl účinnosti                    

1. ledna 2009.   

Problematiku přestupků speciálně upravuje zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích,            

který je členěn na část obecnou, zvláštní a část upravující řízení                                                                 

o přestupcích. V tomto zákoně jsou vyjmenovány přestupky vztahující se k bezpečnosti         

a plynulosti silničního provozu.  

Postup při správním řízení přestupků proti Besipu upravuje zákon č. 500/2004 Sb.,          

o správním řízení (správní řád). Tento zákon upravuje práva a povinnosti subjektů 

správního řízení a dále postup při správním řízení a to nejen při projednávání přestupků, 

ale jakéhokoliv správního řízení obecně.  

Dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k problematice přestupků 

proti Besipu  je zákon č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působených 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými látkami, zákon č. 168/1999 Sb.,                               

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákon č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě.    

Dalším právním předpisem je  trestní zákon č. 140/1961 Sb., respektive jeho 

některá ustanovení týkající se trestných  činů v dopravě a zákon č. 141/1960 Sb., trestní 

řád, který upravuje postup orgánu činného v trestním řízení.  

Předpisem, který stanoví postup příslušníků Policie České republiky při šetření 

přestupků proti Besipu a zpracování dopravních nehod je interní předpis Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 160/2009.  
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3 PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ V DOPRAVĚ 

            Jedná se o dopravní přestupky a trestné činy v dopravě, jejichţ obecné seznámení     

a právní úprava je uvedena v následujících odstavcích textu této bakalářské práce. 

   Vzhledem k tomu, ţe tématem bakalářské práce je  projednávání přestupků        

proti Besipu ve správním řízení obce s přenesenou působností, trestné činy jsou zde 

zmíněny pouze okrajově. 

3.1 Pojem přestupku     

Přestupek (dále jen jiţ PK) je zaviněné deliktní jednání niţšího stupně závaţnosti 

neţ trestný čin,  které je pro společnost škodlivé  a porušuje nebo ohroţuje její zájem.  

Přestupek  v dopravě je přímo označen  přestupkovým  zákonem č. 200/1990 Sb.,  

o přestupcích a také zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  

Přestupku se můţe dopustit pouze fyzická osoba. Odpovědnost za přestupek zaniká, 

pokud se přestupek nepodaří projednat ve lhůtě stanovené zákonem, coţ je lhůta jednoho 

roku od jeho spáchání, nebo vztahuje-li se na přestupek amnestie. Do běhu lhůty                       

se nezapočítává doba,  po kterou se  pro tentýţ  skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního 

právního předpisu.            

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon 

výslovně, ţe je třeba úmyslného zavinění.  

Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok 

svého věku a také za přestupek není odpovědná osoba, která pro duševní poruchu v době  

jeho spáchání nemohla rozpoznat, ţe jde o porušení nebo ohroţení zájmu chráněného 

zákonem, nebo nemohla ovládat své jednání. Odpovědnosti se však nezbavuje ten,           

kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, poţitím alkoholu nebo uţitím jiné 

návykové látky (více viz [1]). 
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3.2 Sankce  

Podle přestupkového zákona lze za přestupky uloţit tyto druhy trestu, tzv. sankce:  

1. Napomenutí; 

2. Pokuta; 

3. Zákaz činnosti; 

4. Propadnutí věci. 

Sankci lze uloţit samostatně nebo s jinou sankcí. Výjimkou je napomenutí,              

které nelze uloţit s pokutou. Od uloţení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, 

jestliţe k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku. Upuštění od uloţení 

sankce  předpokládá, ţe samotné projednání přestupku má na pachatele stejné účinky,            

které by mělo uloţení sankce.  

Při určení druhu sankce a její výměry SO přihlédne k závaţnosti přestupku, 

zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichţ byl spáchán, 

k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týţ 

skutek postiţen v disciplinárním řízení.  

Za více přestupků téhoţ pachatele projednaných ve společném řízení uloţí SO 

sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postiţitelný. Zákaz 

činnosti lze uloţit, jestliţe ho lze uloţit za některý z těchto přestupků.  

Pokutu lze uloţit do 1 000 Kč, nestanoví-li zvláštní část tohoto zákona nebo jiný 

zákon pokutu vyšší.  

V blokovém řízení (§ 84) lze uloţit pokutu do 1 000 Kč, pokud tento zákon nebo 

jiný zákon nepřipouští uloţit v takovém řízení pokutu vyšší, a v příkazním řízení (§ 87)          

do 4 000 Kč.  

Pokuta uloţená správním orgánem obce je příjmem obce, jejíţ orgán ve věci 

rozhodoval v prvním stupni. Pokuta uloţená jiným správním orgánem České republiky           

je příjmem státního rozpočtu této republiky.  

Zákaz činnosti lze uloţit jen za přestupky uvedené ve  zvláštní části tohoto zákona 

nebo v jiném zákoně a  na dobu  tam stanovenou, nejdéle na dva roky, a jde-li o činnost, 

kterou pachatel vykonává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, nebo k níţ je třeba 

povolení nebo souhlasu státního orgánu, a spáchal-li pachatel přestupek touto činností nebo 
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v souvislosti s ní. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel            

na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným 

přestupkem nesměl jiţ tuto činnost vykonávat.  

Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny  doby výkonu této 

sankce upustit, jestliţe pachatel přestupku způsobem svého ţivota prokázal, ţe její další 

výkon není potřebný (více viz [1]). 

Zvláštní ustanovení o mladistvých 

Při posuzování přestupku osoby, která v době jeho spáchání dovršila patnáctý rok                      

a nepřekročila osmnáctý rok svého věku (dále jen „mladistvý“), se přihlíţí ke zvláštní péči, 

kterou společnost věnuje mládeţi.  

Přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení.  

Horní hranice pokuty se u mladistvých sniţuje na polovinu, přičemţ však nesmí být 

vyšší neţ 2 000 Kč. V blokovém řízení nelze uloţit mladistvému pokutu vyšší neţ 500 Kč, 

pokutu aţ  do výše 1 000 Kč lze uloţit mladistvému, pokud tento zákon nebo zvláštní 

zákon připouští v blokovém řízení uloţit pokutu vyšší neţ 1 000 Kč.  

Zákaz činnosti lze mladistvému uloţit nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by 

výkon této sankce jeho přípravě na povolání (více viz [1]). 

3.3 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu na pozemních komunikacích 

Skutkové podstaty těchto přestupků jsou uvedeny v ustanovení § 22 zákona                       

č. 200/1990 Sb., o přestupcích (více viz [1]), a vycházejí z porušení povinností 

stanovených zákonem č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (více viz 

[3]). 

V novele zákona č. 411/2005 Sb., s účinností od 1. července 2006, byl úmyslem 

zákonodárce přísnější postih pro pachatele závaţnějších porušení pravidel silničního 

provozu, s čímţ úzce souvisí institut bodového hodnocení řidičů. Tato novela má však           

i řadu negativních stránek. Velké mnoţství PK nelze projednat blokově, coţ znamená vyšší 

administrativní náročnost příslušných SO. Došlo  ke zpřísnění všech sankcí, paradoxně 

s výjimkou přestupků u dopravních nehod. U DN, aţ na výjimky není bodové hodnocení. 
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Například za způsobení DN s hmotnou škodou dva miliony korun, bez zranění a vlivu 

návykových látek, v důsledku nevěnování se řízení, nedodrţení bezpečnostní vzdálenosti 

nebo nepřizpůsobení rychlosti, řidič neobdrţí ţádné body, zatímco  za telefonování  bez 

následků při dopravní nehodě, dostane tři trestné body. 

Původně jednoduché a přehledné ustanovení zmíněného § 22 se po novele stalo 

velmi sloţité, kdy zahrnuje jiţ třicet tři různých skutkových podstat a některá přestupková 

jednání jsou ještě dále členěna, oproti dřívějším devíti. Z těchto důvodů zde tyto jednotlivé 

PK neuvádím, tyto jsem vloţil do samostatných příloh bakalářské práce, viz přílohy              

č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

Mezi nejzávaţnější přestupky zcela jistě patří  řízení vozidla po poţití 

alkoholického nápoje nebo uţití jiných návykových látek, spočívající v porušení 

ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., viz příloha č. 1. 

Zde je myšleno jednání, kdy řidič motorového nebo nemotorového vozidla řídí          

pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Návykovou látkou se rozumí alkohol, 

omamné látky, psychotropní a ostatní látky, které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku 

člověka (řidiče), jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti. Tento PK se vztahuje k porušení            

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. 

Dále je zde třeba vyloučit, zda se nejedná o stav vylučující způsobilost, tj., jestliţe 

hladina alkoholu v krvi dosáhla 1,00 g/kg  tělesné hmotnosti (1 promile). Zde by se jiţ 

mohlo jednat o podezření z  trestného činu – Ohroţení pod vlivem návykové látky                           

§  201 odst. 1 trestního zákona (více viz [2]). 

V praxi u hladiny alkoholu kolem 0,8 promile lze stav vylučující způsobilost zjistit 

v konkrétním případě pouze znaleckým zkoumáním.  

U uvedeného PK má policie moţnost vyuţít oprávnění zabránění v jízdě a zadrţení 

řidičského průkazu (§ 118a odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.)  

Za přestupek SO uloţí pokutu 10 000 Kč  aţ  20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti 

měsíců do jednoho roku. V blokové řízení tento PK nelze projednat. Řidič obdrţí  šest 

trestných bodů. 

V praxi,  v  případě, ţe se hladina alkoholu v krvi blíţí k hodnotě 1,00 promile, 

nelze uvedený přestupek projednat správním orgánem obce, neboť toto jednání naplňuje 
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skutkovou podstatu trestného činu – Ohroţení pod vlivem návykové látky podle 

ustanovení § 201 odst.  1 trestního zákona (více viz [2]).  

Mezi nejčastější přestupky podle statistiky bodového hodnocení, jak bude 

uvedeno v kapitole 4.9,  patří  přestupky s dvoubodovým hodnocením, viz přílohy  4 a 5.  

Jedním z nich je překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně neţ                        

o 20 km/hod.  a mimo obec o méně neţ 30 km/hod., spočívající v porušení ustanovení           

§ 22 odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb. Tento přestupek se vztahuje                 

k porušení  § 18 odst. 3, 4 zákona č. 361/2000 Sb.  Lze jej projednat v blokovém řízení 

uloţením pokuty v taxativně stanovené výši 1 000 Kč, nebo ve správním řízení obce 

s přenesenou působností SO uloţí pokutu 1 500 Kč aţ 2 500 Kč. Řidič obdrţí dva trestné 

body. 

Dalším velmi častým dvoubodovým přestupkem je nepřipoutání se za jízdy 

bezpečnostním pasem, spočívající v porušení ustanovení § 22 odst. 1 písm. l) zákona           

č. 200/1990 Sb. Tento přestupek se vztahuje k porušení § 6 odst. 1 písm. a) zákona            

č. 361/2000 Sb., kdy jej lze vyřešit napomenutím nebo uloţením pokuty do 2 000 Kč 

v blokovém řízení. Ve  správním řízení obce s přenesenou působností SO uloţí pokutu 

1 500 Kč aţ  2 500 Kč. Řidič obdrţí dva trestné body (spolujezdce v motorovém vozidle    

se bodové hodnocení netýká). 

3.4 Trestné činy v dopravě  

Trestným činem (dále jiţ jen TČ) obecně je podle § 3 trestního zákona                       

pro společnost nebezpečný čin, jehoţ znaky jsou uvedeny v tomto zákoně. Čin, jehoţ 

stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i kdyţ jinak 

vykazuje znaky trestného činu. K trestnému činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li 

tento zákon výslovně, ţe postačí zavinění z nedbalosti (více viz [2]).  

V trestním zákoně č. 140/1961 Sb. jsou uvedeny TČ, které se týkají silniční 

dopravy ve více hlavách zvláštní části tohoto zákona. Jsou to TČ tzv. poruchové                       

a ohroţovací.                

Společným prvkem těchto TČ je, ţe prostředkem ke spáchání nebo předmětem 

útoku je motorové vozidlo nebo je pachatelem účastník silničního provozu. K těmto 

trestným činům  dochází v přímé souvislosti se silničním provozem. 
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Jedná se o tyto trestné činy:  

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání  - § 171 odst. 1 písm. c); 

2. Obecné ohroţení - § 180; 

3. Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění - § 180d; 

4. Poškozování a ohroţování provozu obecně prospěšného zařízení - § 184; 

5. Ohroţení pod vlivem návykové látky - § 201; 

6. Neposkytnutí pomoci - § 207 a § 208; 

7. Ublíţení na zdraví - §  223 a § 224; 

8. Neoprávněné uţívání cizí věci - §  249. 

k bodu č. 1) Uvedený trestný čin podle § 171 odst. 1 písm. c) se týká porušení uloţeného 

trestu zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (dále jiţ jen 

ZŘMV). K naplnění skutkové podstaty tohoto TČ je nezbytné, aby rozhodnutí, kterým byl 

uloţen trest ZŘMV, nabylo právní moci. Jedná se o úmyslný TČ, kdy řidič ví, ţe má 

uloţen trest ZŘMV a přesto řídí motorové vozidlo. Vţdy se jedná o jednočinný souběh 

s TČ – řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d trestního zákona. 

k bodu č. 2) Trestný čin obecného ohroţení podle § 180 patří mezi TČ obecně 

nebezpečné. Představují jednání, které bývá často spojeno s nebezpečím pro ţivot nebo 

zdraví lidí anebo škody velkého rozsahu pro cizí majetek. Vystavením lidí v nebezpečí 

smrti nebo těţké újmy na zdraví se rozumí takové ohroţení nejméně sedmi osob.  

k bodu č. 3) Zde se jedná o novou skutkovou podstatu TČ - řízení motorového vozidla         

bez řidičského oprávnění podle § 180d, zakotvenou do trestního zákona novelou trestního 

zákona s účinností od 1. července 2006 do 31. prosince 2009. 

Obecně řídit motorové vozidlo můţe pouze osoba, která je drţitelem příslušného 

řidičského oprávnění a za motorové vozidlo je povaţováno nekolejové vozidlo poháněné 

vlastní pohonnou jednotkou (i trolejbus), nikoliv tramvaj nebo nemotorové vozidlo (jízdní 

kolo, ruční vozík). Řízením se rozumí fyzické ovládání vozidla pomocí jeho ovládacích 

prvků tak, ţe řidič uvede vozidlo do pohybu nebo klidu. Řízením je i jízda bez zapnuté 

pohonné jednotky. Pachatelem uvedeného TČ je buď osoba, která není vůbec drţitelem 
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řidičského oprávnění nebo pozbyla toto oprávnění rozhodnutím správního orgánu nebo 

rozhodnutím soudu. 

k bodu č. 4) Skutková podstata tohoto TČ - poškozování a ohroţování provozu obecně 

prospěšného zařízení podle § 184 chrání provoz obecně prospěšného zařízení,               

např. světelné a zvukové zabezpečovací zařízení ţelezničního přejezdu. Jedná se                      

o ohroţovací TČ spáchaný z nedbalosti.  

k bodu č. 5)  Základní podmínkou TČ - ohroţení pod vlivem návykové látky podle  § 201 

je, ţe pachatel vykonává určité zaměstnání nebo činnost ve stavu vylučujícím způsobilost, 

kterou si přivodil vlivem návykové látky. Soudně právní praxí byla stanovena hladina 

vylučující způsobilost bezpečně ovládat vozidlo, jestliţe hladina alkoholu v krvi dosáhla 

1,00 g/kg (1 promile).  

k bodu č. 6) Skutková podstata TČ - neposkytnutí pomoci podle § 207 a § 208 má 

speciální subjekt, jímţ je řidič dopravního prostředku, který měl účast na dopravní nehodě. 

Takovým řidičem se rozumí řidič kaţdého dopravního prostředku, nejen tedy motorového 

vozidla. Můţe jím být např. povoz taţený koňmi nebo jízdní kolo, ale také jakýkoliv 

dopravní prostředek slouţící k dopravě obecně. 

Trestný čin je dokonán tím, ţe řidič neposkytl pomoc hned po dopravní nehodě a jeho 

pozdější návrat na místo na tom nic nemění. 

k bodu č. 7) U TČ - ublíţení na zdraví podle  §  223 a § 224 jsou dvě základní podmínky   

a to ublíţení na zdraví a porušení důleţité povinnosti. Ublíţení na zdraví je porucha zdraví 

poškozeného, která mu ztěţuje obvyklý způsob ţivota nebo obvyklé činnosti po dobu 

nejméně sedmi dnů. Důleţitou povinností je např. řízení motorového vozidla pod vlivem 

alkoholu, jízda s vozidlem s neúčinnými brzdami nebo se silně znečištěným sklem                      

a světlomety. U § 224 těţkou újmou rozumíme váţnou poruchu na zdraví, např. zmrzačení, 

ochromení údu, poškození důleţitého orgánu.      

k bodu č. 8)  Neoprávněné uţívání cizí věci podle §  249 se týká případů, při nichţ úmysl 

pachatele nesměřuje k trvalé dispozici s věcí, tzn. k jejímu přisvojení, ale pouze 

k přechodnému uţívání motorového vozidla.  
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4 PROJEDNÁVÁNÍ  PŘESTUPKŮ  PROTI  BESIPU 
VE SPRÁVNÍM  ŘÍZENÍ    

Pravidla provozu na pozemních komunikacích patří mezi právní předpisy,                

které stanoví, jak se mají účastníci silničního provozu a další osoby, které mohou tento 

provoz ovlivnit, chovat. Sankce za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích 

jsou obsahem zákona o přestupcích.  Ten stanoví sankce a postup příslušných orgánů              

při projednávání přestupků obecně, včetně přestupků proti Besipu.  

Základním právním předpisem, upravujícím problematiku přestupků, je zákon                        

č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl vydán v návaznosti                        

na trestněprávní předpisy, především trestní zákon č. 140/1961 Sb.  

Pokud některé problémy v oblasti projednávání přestupků zákon o přestupcích 

neupravuje, vztahuje se na ně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Správní  řízení (dále jiţ jen SŘ) je postup SO, jehoţ účelem je vydání rozhodnutí, 

jímţ se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené 

osoby, nebo jímţ se v určité věci prohlašuje, ţe taková osoba práva nebo povinnosti                  

má nebo nemá, viz § 9 zákona č. 500/2004 Sb. (více viz [4]). 

Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních 

samosprávných celků a jiných orgánů, pokud vykonávají působnost  v oblasti veřejné 

správy. 

V projednávání přestupků přinesl zásadní změny zákon č. 361/2000 Sb., o provozu              

na pozemních komunikacích. Tento zákon svěřil od 1. ledna 2001 projednávání dopravních 

přestupků z policie České republiky do kompetence okresních úřadů. Po té následovala 

změna státoprávního uspořádání, kdy došlo ke zrušení okresních úřadů a svěření 

projednávání dopravních přestupků do kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností.  

4.1 Základní zásady činnosti správních orgánů  

Správní řízení (dále jiţ jen SŘ), ve kterém dochází k vydávání správních rozhodnutí 

je obecně upraveno zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem (více viz [4]).  
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Přednost před správním řádem pak má příslušná speciální úprava, kterou                        

je u přestupků, včetně dopravních, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Správní řád            

je ve vztahu  k zákonu  o přestupcích právním předpisem subsidiárním (podpůrným). 

Správní řád stanoví v § 2 aţ § 8 základní zásady činnosti správního orgánu (SO). 

Jsou to: 

1. Zásada zákonnosti - soulad se zákony a obecně závaznými právními předpisy               

a ochrana práv účastníků řízení; 

2. Zásada vzájemné součinnosti - zásada mezi státními orgány a státními organizacemi 

a SO a  účastníky řízení; 

3. Zásada rychlosti a hospodárnosti - v jednoduchých případech bezodkladné vyřízení, 

jinak SO musí rozhodnout do třiceti dnů a ve sloţitých případech do šedesáti dnů; 

4. Zásada materiální pravdy  - SO rozhoduje spravedlivě; 

5. Zásada rovnosti účastníků - účastníci jsou si rovni v celém průběhu řízení, kdy dále 

občan, pokud se jedná o cizince, má právo jednat v mateřském jazyce a SO tak můţe 

přibráním tlumočníka zjistit skutečný stav věci; 

6. Zásada oficiality - přestupky se projednávají z úřední povinnosti; 

7. Zásada ústnosti jednání - před SO I. stupně se přestupky projednávají zásadně ústně; 

8. Zásada neveřejného ústního jednání - jednání před SO je zásadně neveřejné,          

kdy mohou být přítomny pouze osoby zúčastněné; 

9. Zásada presumpce neviny - dokud nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí o vině,                

na osobu, proti které se vede řízení, se hledí , jako by byla nevinná; 

10. Zásada dvouinstančnosti řízení – moţnost odvolání proti kaţdému rozhodnutí, které 

vydal SO I. stupně v řízení o přestupku. Odvolat se mohou jen účastníci řízení; 

11. Zásada zákazu reformace - v řízení o přestupku nelze změnit sankci k horšímu               

na základě podaného odvolání; 

12. Zásada obhajoby - obviněný z přestupku má právo se hájit, můţe se vyjadřovat                     

ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, navrhovat důkazy na svoji 

obhajobu, nahlíţet do spisu, zajistit si advokáta nebo jiného zástupce, podávat odvolání 

a činit další návrhy; 
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13. Zásada teritoriality – podle přestupkového zákona je důleţité, kde byl přestupek 

spáchán a nikoliv kým byl spáchán.  

4.2 Věcná a místní příslušnost  

V této kapitole je stručně uvedena věcná a místní příslušnost k projednávání 

přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (více viz [4]). 

Věcná příslušnost  

SO jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny 

zákonem nebo na základě zákona.  

PK projednávají obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (tj. městské části hlavního 

města Prahy), dále orgány Policie České republiky, jde-li o přestupky, ve vymezených 

případech a jiné správní orgány.  

Přestupky spáchané porušením zákona o silničním provozu, které nebyly 

projednány v blokovém řízení, projednávají  obecní úřady obce s rozšířenou působností,                     

viz § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. Tyto úřady současně provádí záznamy 

v registru řidičů o počtech bodů dosaţených řidiči v bodovém hodnocení, včetně jejich 

odečtu, projednávají námitky a rozhodují ve věci záznamu o počtu řidičem dosaţeného 

bodového hodnocení.  

Místní příslušnost  

Místní příslušnost se zpravidla řídí místem spáchání přestupku. Tedy k jeho 

projednání je místně příslušný orgán, v jehoţ územním obvodu byl přestupek spáchán.  

Místně příslušný správní orgán můţe k usnadnění projednání přestupku              

nebo z jiného důleţitého důvodu postoupit věc bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně 

příslušnému orgánu, v jehoţ územním obvodu se pachatel zdrţuje nebo pracuje.  

V případě, kdy k projednání přestupku bude příslušných více správních orgánů,                   

bude příslušným správním orgánem ten, v jehoţ územním obvodu byl přestupek zjištěn.  

V situaci, kdy se pachatel dopustil více přestupků, které je příslušný projednat            

týţ orgán, projednají se přestupky ve společném řízení.  
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Společné řízení se koná proti všem pachatelům, jejichţ přestupky spolu souvisejí                 

a jsou projednávány týmţ orgánem. K urychlení řízení nebo z jiného důleţitého důvodu     

lze věc některého pachatele přestupku vyloučit ze společného řízení (více viz [1]). 

4.3 Součinnost (§ 58 zákona č. 200/1990 Sb.)  

Státní orgány, orgány Policie České republiky (dále jen “orgány policie“) a obce 

mají oznamovací povinnost o jednáních mající znaky přestupků, o nichţ se dozví,                  

nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. Je stanoveno, jaké náleţitosti musí 

oznámení obsahovat s uvedením důkazních prostředků, jaký přestupek je v oznamovaném 

skutku spatřován a s uvedením určité osoby – pachatele přestupku. 

Orgán policie sepíše o zjištěných skutečnostech úřední záznam, který přiloţí 

k oznámení a nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, věc oznámí 

správnímu orgánu (více viz [1]). 

4.4 Odevzdání a odložení věci (orgánem policie) 

Orgán policie věc odevzdá příslušnému orgánu (§ 58 odst. 3 písm. a), jde-li                   

o jednání mající znaky přestupku, které se projednávají podle zvláštních předpisů, nebo 

jde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin.  

Orgán policie věc odloţí (§ 58 odst. 3 písm. b), jestliţe není dáno podezření 

z přestupku nebo přestupek nelze projednat. Dále pokud do jednoho měsíce ode dne,            

kdy se o přestupku dozvěděl, nezjistí skutečnosti odůvodňující podezření, ţe jej spáchala 

určitá osoba. Pominou-li důvody odloţení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak 

(více viz [1]). 

4.5 Odložení věci správním orgánem (§ 66)  

SO, aniţ zahájí řízení, věc odloţí, jestliţe osoba podezřelá z přestupku:                   

1. Poţívá výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva; 

2. V době spáchání přestupku nedovršila patnáctý rok svého věku nebo trpěla duševní 

poruchou, pro niţ nemohla rozpoznat, ţe svým jednáním porušuje nebo ohroţuje 

zájem chráněný zákonem, nebo ovládat své jednání; 
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3. Zemřela před zahájením řízení. 

SO můţe věc odloţit, jestliţe sankce, kterou lze za přestupek uloţit, je 

bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uloţen osobě podezřelé 

z přestupku za jiný čin v trestním řízení. Tedy dále správní orgán věc odloţí, jestliţe: 

1. Došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci; 

2. O skutku se koná trestní řízení nebo řízení u jiného příslušného správního orgánu;  

3. O skutku jiţ bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem 

činným v trestním řízení anebo v blokovém  řízení; 

4. O skutku jiţ bylo pravomocně rozhodnuto v disciplinárním řízení a uloţené 

opatření se povaţuje za postačující; 

5. Odpovědnost za přestupek zanikla; 

6. Návrh na zahájení přestupku byl podán opoţděně; 

7. Nezjistí-li do šedesáti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti 

odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě (více viz [1]). 

4.6 Postoupení věci (§ 71)  

SO postoupí věc:  

1. Státnímu zástupci nebo orgánům policie, nasvědčují-li skutečnosti, ţe jde o TČ; 

2. Orgánu příslušnému podle zvláštního předpisu k projednání skutku osoby uvedené           

v § 10 odst. 1; 

3. Správnímu orgánu příslušnému k projednání skutku, který je jiným správním 

deliktem neţ přestupkem; 

4. Orgánu příslušnému podle zvláštního právního předpisu k projednání přestupku 

osoby uvedené, v § 9 odst. 3 a § 9 a v disciplinárním řízení nebo kárném řízení, 

pokud tato osoba o takové projednání poţádala (více viz [1]).  
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4.7 Příkazní řízení (§ 87)  

Není-li pochyb o tom, ţe obviněný z přestupku se přestupku dopustil, a nebyla-li 

věc vyřízena v blokovém řízení, můţe SO bez dalšího řízení vydat příkaz o uloţení 

napomenutí nebo pokuty. Příkaz má stejné náleţitosti jako rozhodnutí o PK. Oznamuje se 

vţdy písemně.  

Institut příkazního řízení je zaveden u SO v zájmu zjednodušení a urychlení 

projednávání přestupků a sníţení zbytečné administrativní pracnosti (více viz [1]). 

4.8 Řízení o přestupku 

             V této kapitole jsou uvedeny instituty, respektive postup, kterým se řídí správní 

orgán při projednávání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu              

ve správním řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, aţ do vydání konečného 

rozhodnutí o přestupku (více viz [1]). 

Zahájení řízení (§ 67) 

Řízení zahajuje správní orgán buď na základě vlastních poznatků, častěji z podnětu 

jiného orgánu, u dopravních přestupků nejčastěji z podnětu orgánu policie nebo obecní 

(městské) policie. Oznámení můţe také podat  kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, 

popřípadě státní orgán. Podnětem k zahájení SŘ je také postoupení věci SO orgánem 

činným v trestním řízení, a to zpravidla tehdy, kdyţ orgán činný v trestním řízení shledá, 

ţe nejde o TČ, ale o skutek, který by  mohl být SO posouzen jako přestupek. V oblasti 

provozu na pozemních komunikacích jsou nejčastěji SO postupovány dopravní nehody, 

jejichţ následky jsou na rozhraní mezi PK a TČ a okolnosti případu nasvědčují tomu,                

ţe projednání věci v přestupkovém řízení bude postačující (více viz [1]). 

Účastníci řízení (§ 72)  

Účastníky řízení jsou:   

1. Obviněný z přestupku; 

2. Poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody způsobené 

přestupkem; 
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3. Vlastník věci, která můţe být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se 

zabrání věci; 

4. Navrhovatel, na jehoţ návrh bylo zahájeno řízení o přestupku (více viz [1]). 

Obviněný z přestupku (§ 73)  

Občan je obviněným z přestupku, jakmile SO učinil vůči němu první procesní 

úkon. Na takového občana se hledí, jako by byl nevinen, pokud nebyla jeho vina vyslovena 

pravomocným rozhodnutím. Obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem,              

které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat 

důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. K výpovědi nesmí být 

donucován (více viz [1]). 

Ústní jednání (§ 74)  

O přestupku koná SO v prvním stupni ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného 

z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliţe odmítne, ač byl řádně předvolán,                   

se k projednání dostavit, nebo se nedostaví bez náleţité omluvy nebo důleţitého důvodu.  

Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí SO o nařízeném jednání                 

téţ zákonného zástupce mladistvého, a orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí. 

Podklady pro vydání rozhodnutí (§ 50) 

Mohou to být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé SO z úřední 

činnosti, podklady od jiných SO nebo orgánů veřejné moci, a skutečnosti obecně známé.                  

Tyto podklady opatřuje SO.   

Všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou 

získány v rozporu s právními předpisy, lze uţít k provedení důkazů. Jedná se o listiny, 

ohledání, svědecké výpovědi a znalecký posudek (více viz [4]). 

Zastavení řízení (§ 76)   

V průběhu správního řízení nastávají situace, které znemoţňují pokračovat v řízení,              

a kdy nezbývá neţ řízení zastavit. 

SO řízení o přestupku zastaví, jestliţe se v něm zjistí, ţe  

1. Skutek, o němţ se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem; 
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2. Skutek nespáchal obviněný z přestupku; 

3. Spáchání skutku, o němţ se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku 

prokázáno; 

4. Obviněný z přestupku poţívá výsad a imunit podle mezinárodního práva                 

nebo zákona; 

5. Obviněný z přestupku v době spáchání přestupku nedovršil patnáctý rok svého 

věku nebo trpěl duševní poruchou, pro niţ nemohl rozpoznat, ţe svým jednáním 

porušuje nebo ohroţuje zájem chráněný zákonem, nebo ovládat své jednání; 

6. Odpovědnost za přestupek zanikla; 

7. O skutku jiţ bylo pravomocně rozhodnuto SO nebo  orgánem činným v trestním 

řízení; 

8. Za přestupek byla uloţena bloková pokuta; 

9. O skutku jiţ bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a rozhodnutí se povaţuje                

za postačující; 

10. Obviněný z přestupku nebo navrhovatel zemřel; 

11. Navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně a včas 

předvolán, k ústnímu jednání bez náleţité omluvy nebo důleţitého důvodu 

nedostavil, v řízení  o přestupku uráţky na cti došlo ke smíru; 

12. Věc byla podle § 71 postoupena po zahájení řízení. 

SO můţe řízení o přestupku zastavit, jestliţe sankce, kterou lze za přestupek uloţit,                  

je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uloţen obviněnému 

z přestupku za jiný čin v trestním řízení (více viz [1]). 

Rozhodnutí (§ 67, 68, 69) 

Rozhodnutím SO v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti 

jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, ţe taková osoba práva nebo 

povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje                   

o procesních otázkách. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 

účastníků (více viz  4 ). 
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Výrok rozhodnutí 

Výrok rozhodnutí o přestupku o přestupku, jímţ je obviněný z přestupku uznán 

vinným, musí obsahovat téţ popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, 

vyslovení viny, druh a výměru sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uloţení sankce, 

o započtení doby do doby zákazu činnosti, o uloţení ochranného opatření, o nároku            

na náhradu škody a o náhradě nákladů řízení.  

Výrok rozhodnutí je základem a nejdůleţitější částí rozhodnutí, jíţ se určují 

konkrétní práva povinnosti účastníků řízení. SO ve výroku formuluje, jak rozhoduje                

ve věci, která je předmětem řízení. Důleţité proto je, aby výrok byl přesný a určitý. 

Odůvodnění   

V odůvodnění se uvedou důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 

úvahy, kterými se SO řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů,                  

a  informace o tom, jak se SO vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 

vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 

Poučení účastníků  

V poučení je uvedeno, zda je moţné se proti rozhodnutí odvolat, v jaké lhůtě, 

počítání lhůty, kdo o odvolání rozhoduje a kde lze odvolání podat. 

4.9 Analýza vývoje přestupků proti Besipu před zavedením 

bodového systému a po něm 

V této kapitole je uvedeno, co to je bodový systém, co obsahuje, způsob vedení 

institutu bodového systému, důvod jeho zavedení a v grafech je zde zpracována analýza 

vývoje bodovaných přestupků proti Besipu před zavedením tohoto systému                            

a po něm.  

4.9.1 Bodový systém  

             Vývoj nehodovosti, nepříznivý vývoj v oblasti Besipu, zvyšující se agresivita 

řidičů a mnoţství páchaných PK proti Besipu byly důvodem k zavedení bodového 

hodnocení přestupků a trestných činů u řidičů motorových vozidel a vyloučení těchto 
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neukázněných řidičů pozbytím ŘO na dobu jednoho roku z provozu na pozemních 

komunikacích.  

V České republice jsou body udělovány řidičům za přestupky a trestné činy                

v dopravě, které jsou zakotveny v těchto třech následujících zákonech. V zákoně                

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 200/1990 Sb., 

zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  a v zákoně č. 13/1997 Sb. zákon              

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Současný systém bodového hodnocení byl v České republice zaveden 1. července 

2006 zákonem č. 411/2005 Sb., který novelizoval zákon č. 361/2000 Sb. o provozu                       

na pozemních komunikacích, jak jiţ bylo v bakalářské práci uvedeno.  

Body jsou zaznamenávány v registru řidičů obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností do 5 pracovních dnů. Body se zaznamenají jen  do celkového počtu dvanácti,           

po dosaţení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání ŘP do 5 dnů                      

od doručení výzvy. Uplynutím této lhůty dochází k pozbytí ŘO i v případě, ţe ŘP není 

odevzdán. O vrácení ŘP je řidič oprávněn poţádat po jednom roce, pokud netrvá trest nebo 

sankce zákazu činnosti - ZŘMV. Podmínkou vrácení ŘO je prokázání odborné způsobilosti 

přezkoušením.  Řidiči se odečtou z celkového počtu dosaţených bodů čtyři body, pokud           

za období 12 kalendářních měsíců od posledního záznamu bodů nebyla uloţena další 

pravomocná sankce (více viz [3]).  

Od 1. září 2008 se řidiči odečtou tři zaznamenané body také v případě,                    

kdy příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doloţí, ţe se podrobil 

školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy. V období od 1. září 2008                      

do 30. listopadu 2009 podalo obecním úřadům  obcí s rozšířenou působností ţádost na 

základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy celkem 1 589 řidičů, kterým vznikl 

nárok na odečet tří bodů.  

Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v listopadu 2009 v centrálním 

registru řidičů evidováno 660 173 řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) 

započítávaného do bodového hodnocení řidiče (více viz [8]). 

V následujících grafech jsou uvedeny počty bodovaných řidičů za období           

od 1. července 2006 do 30. listopadu 2009.  
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Graf č. 1 - Přehled bodovaných řidičů podle počtu udělených bodů celkem, za období od 1. 7. 2006 do 30. 

11. 2009 
 

                                                                                                                   zdroj [8], vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 1 je zřejmé, ţe největší počet řidičů bodovaných za přestupky bylo           

za přestupky s dvoubodovým hodnocením, v celkovém počtu 217 421 řidičů. Následuje 

skupina řidičů bodovaných za přestupky s jednobodovým hodnocením, s počtem 131 540 

řidičů.  

Body do bodového hodnocení řidičů se evidují nejen u řidičů České republiky,               

ale také u cizích státních příslušníků. K datu 30. listopadu 2009 bylo evidováno 71 962 

cizích státních příslušníků, kteří se dopustili přestupku započítávaného do bodového 

hodnocení. Cizinci se dopouštějí  spíše drobnějších porušení pravidel silničního provozu, 

které jsou hodnoceny pouze  jedním bodem (více viz [8]).  

Z  grafu č. 2 je zřejmé, ţe horšími řidiči jsou ve všech bodových hodnoceních muţi                  

na rozdíl od ţen. Číselné hodnoty (celkové počty bodovaných řidičů muţů a ţen) nebyly 

v tomto grafu pouţity, neboť by byly zřejmě  nepřehledné. Tyto údaje jsou pouţity 

v příloze č. 6, kde  jsou zvlášť vyobrazeni bodovaní muţi a zvlášť ţeny, včetně číselných 

hodnot. 
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Graf č. 2 - Přehled bodovaných řidičů podle pohlaví 

                                                                                            zdroj [8], vlastní zpracování 

V grafu, viz samostatná příloha č. 6 je zřejmé, ţe největší počet řidičů muţů 

bodovaných za přestupky je skupina s dvoubodovým hodnocením, v celkovém počtu 

178 375 řidičů, kdy následuje skupina řidičů muţů bodovaných za přestupky 

s jednobodovým hodnocením, s počtem 105 606 řidičů. Tzv. vybodovaných řidičů muţů 

s 12 body, kteří pozbyli řidičské oprávnění právě z důvodů udělení 12 trestných bodů               

za přestupky nebo trestné činy v dopravě je 22 610.  

U řidiček ţen jsou tato čísla mnohem menší, kdy největší počet řidiček bodovaných          

za přestupky tvoří opět skupina s dvoubodovým hodnocením, konkr. 39 046 řidiček. 

Vybodovaných řidiček s 12 body, které pozbyly řidičské oprávnění z důvodů udělení          

12 trestných bodů za přestupky a trestné činy v dopravě je pouhých 1 093 na rozdíl           

od muţů. 

Dvoubodově hodnocené přestupky jsou převáţně překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti v obci o méně neţ 20 km/hod. a mimo obec o méně neţ 30 km/hod.,                      

nepřipoutání se bezpečnostním pasem u řidičů a také přeprava dětí v autosedačce 

(odpovědnost řidiče). 
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Vzhledem k tomu, ţe sám pracuji na oddělení dopravních nehod jako inspektor 

dopravní sluţby Policie České republiky v Ústeckém kraji, konkr. v obci Chomutov, pouţil 

jsem zde také graf bodovaných řidičů z pohledu krajů celé České republiky a dále graf 

Ústeckého kraje podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností.   

V grafu č. 3 na následující stránce je zobrazen přehled bodovaných řidičů celé 

České republiky podle jednotlivých krajů. 

Z tohoto grafu vyplývá, ţe nejvíce bodovaných řidičů je v Jihomoravském kraji,                 

konkr. 85 364 řidičů a následuje hlavní město Praha s počtem 82 036 řidičů. Naopak 

nejméně bodovaných řidičů je v  Karlovarském kraji s počtem 24 766. Následuje  

Liberecký kraj s počtem bodovaných řidičů 25 594. Ústecký kraj je s počtem 59 018 

bodovaných řidičů na 5. místě z celkového počtu 14 krajů. 
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Graf č. 3 - Přehled bodovaných řidičů z pohledu krajů 

                                                                                                                          zdroj [10], vlastní zpracování 
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Z grafu č. 4 je patrné, ţe v Chomutově se řidiči dopustili 6 197 bodovaných 

přestupků, kdy jsou tedy na  4. místě z celkového počtu 16-ti obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností Ústeckého kraje. Největší počet bodovaných řidičů je v obci 

Teplice s 9 261 bodovanými řidiči, kdy následuje obec Ústí nad Labem s  8 544 

bodovanými řidiči. Naopak nejmenší počet bodovaných řidičů je v obci Podbořany,  

pouhých 767. 
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Graf č. 4 - Přehled bodovaných řidičů z pohledu jednotlivých obcí z rozšířenou působností Ústeckého kraje 

 
                                                                                                                                  zdroj [8], vlastní zpracování 

 

V grafu samostatné přílohy č. 7 je uveden přehled bodovaných trestných činů 

v dopravě za období od 1. července 2006, po zavedení bodového systému,                          
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aţ do 30. listopadu 2009 (do 1. července 2006 se trestné činy samostatně neevidovaly,  

pouze dopravní nehody spáchané trestným činem v dopravě, nelze tedy uvést                   

pro porovnání roky 2004 nebo 2005 před zavedením bodového systému). 

Tento  graf  názorně uvádí počty bodovaných trestných činů v dopravě, spáchaných 

řidiči v celé ČR. V prvním sloupci, tedy v roce 2006 je to  2 483 bodovaných řidičů.         

Toto číslo  je proti ostatním relativně malé, neboť jak je shora uvedeno,  tento stav  byl 

evidován aţ po zavedení bodového systému, tedy za druhou polovinu roku 2006.  

Od data zavedení bodového systému byl přestupek řízení motorového vozidla        

bez řidičského oprávnění zahrnut novelou trestního zákona do trestných činů – ustanovení 

§ 180 d) zákona č. 140/1961 Sb. Z těchto důvodů tedy došlo k navýšení trestných činů 

v dopravě, jak je vidět v následujících letech. 

           Zavedení bodového systému, znovuzavedení institutu zadrţení řidičského průkazu, 

zpřísnění postihů za vyjmenované závaţné porušení pravidel silničního provozu                   

a opakované přestupky tedy přineslo výrazné zlepšení, sníţení nehodovosti                              

a sníţení počtu přestupků a trestných činů v dopravě.  

            Bodový systém v silničním provozu se pouţívá také v Evropě, konkr. ve Francii, 

Německu, Dánsku, Itálii, Velké Británii, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Irsku, Řecku, 

Finsku, Španělsku, Rakousku, Lucembursku, Lotyšsku a Belgii. Podobné systémy také 

fungují v Kanadě, Austrálii, USA a na Novém Zélandu. Bodové systémy se dělí                 

na systémy s odečítáním bodů  nebo přičítáním bodů a dále v počtu těchto udělených bodů. 

4.9.2 Přehled počtu dopravních nehod v České republice za období  

2000 − 2009 

Proč se v této práci zmiňuji o dopravních nehodách? Protoţe dopravní nehody (dále 

jiţ jen DN) velmi úzce souvisí se spáchanými dopravními přestupky (trestnými činy dále 

jiţ jen TČ v dopravě). DN jsou mnohdy právě následky porušení pravidel silničního 

provozu neukázněnými řidiči. V rámci sniţování nehodovosti v České republice byla 

postupně zaváděna nejrůznější opatření, kterými jsou např. v  roce 2000 vypracování              

a schválení nového zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích                 

a o změnách některých zákonů. Od účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 2001 platí 

změna v povinnosti hlášení DN se škodou vyšší neţ 50 000 Kč. Do roku 2000 byly              
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tzv. hlásné všechny nehody se škodou vyšší neţ 20 000 Kč. Dále bylo zavedeno celodenní 

svícení i za nesníţené viditelnosti, přibyla povinnost pouţívat zádrţné systémy (dětské 

autosedačky) a jsou ukládány vyšší sankce za dopravní přestupky.  

Další opatření:   

1. V roce 2004 otevřený dokument Národní strategie  

2. V roce 2006 zákon č. 411/2006 Sb., novelizující zákon č. 361/2000 Sb., kterým byl 

nově  zaveden jiţ zmiňovaný bodový systém.  

3. V roce 2007 kampaň  Ministerstva dopravy „Domluvme se!“  

4. V roce 2008 kampaň Ministerstva dopravy pro skupinu řidičů do 25 let „Nemyslíš. 

Zaplatíš!“;  

5. V roce 2009 poslední změna zákona č. 274/2008 Sb.   

Na následujícím grafu jsou uvedeny údaje o počtech DN, včetně jejich následků. 

Zdrojem k sestavení grafu týkajícího se přehledu DN byly údaje ze statistiky DN 

ministerstva dopravy, kdy jsem pouţil údaje od roku 2000 do 2009, (více viz [9]). 

Z grafu č. 5 je zřejmé, ţe v roce 2001, kdy začal platit nový zákon o provozu                  

na pozemních komunikacích, s přísnějšími postihy za přestupky, došlo k poklesu DN, 

včetně jejich následků, kdy však v následujících letech tato čísla opět mírně rostla. 

V roce 2006 došlo zavedením bodového systému platného od 1. července 2006, 

novelou zákona č. 411/2005 Sb.,  k poklesu jak počtu DN (a to za pouhých šest měsíců 

platnosti bodového systému) o 11 297 oproti roku  2005, tak i k sníţení počtu usmrcených 

osob o 171, kdy tento trend trval aţ do konce roku 2008.  Řidiči z obavy před moţným 

zadrţením řidičského průkazu na místě zjištění přestupku (trestného činu) a přísnějšími  

postihy, včetně udělování bodů, se stali  na čas ukázněnějšími.  

Nejvýraznější pokles počtu DN i usmrcených osob je patrný  v roce 2009,                 

jak je vidět v posledním sloupci grafu,  kdy tento pokles byl způsoben další úpravou 

v zákoně č. 361/2000 Sb., kdy hranice výše způsobené škody na některém                                  

ze zúčastněných vozidel u DN byla od 1. ledna 2009 zvýšena na 100 000 Kč a zároveň  

v případech,  kdy došlo k DN, která nepatří do kategorie nehod povinně hlášených policii            

a účastníci na místo této nehody  přivolali přesto  policii, policista posoudil míru zavinění, 
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určil viníka nehody, vyřešil dopravní přestupek  v blokovém řízení, míru zavinění vyznačil 

na záznam o DN, který jsou účastníci povinni sepsat, ale věc nehody policie 

nevykazovala statisticky jako dopravní nehodu. Účastníci záznam o DN odevzdali 

pojistiteli. 
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Graf č. 5 - Přehled počtu dopravních nehod a usmrcených osob, za období od roku 2000 do roku 2009 

 

                                                                                                          zdroj [9], vlastní zpracování 

Pokud porovnáme počet DN a usmrcených osob v roce 2000 s rokem 2009,            

je zde vidět velmi výrazný rozdíl, kdy pokles činí u počtu dopravních nehod 136 701          

a  v počtu usmrcených osob je to o 504 osob méně. 

4.9.3 Přehledy přestupků proti Besipu v České republice za období  

2005 − 2009 

V další části bakalářské práce jsem provedl rozbor zjištěných přestupků  

v jednotlivých letech a to od roku 2005 aţ do roku 2009 (před bodovým systémem             
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a po něm), tedy včetně všech bodovaných přestupků, které jiţ byly samostatně uvedeny 

v předchozí kapitole.  

Proč je tento rozbor zjištěných přestupků aţ od roku 2005? Protoţe údaje                       

z  roku 2004 a starší se v  té době neukládaly, nepovaţovaly se za důleţité pro další 

zpracování. Podstatnějšími údaji byly přehledy dopravních nehod, včetně jejich následků. 

Tyto jsou naopak evidovány a zpracovány jiţ od roku 1993.  

V této analýze jsou graficky zobrazeny celkové počty přestupků řidičů 

v jednotlivých uvedených letech, ostatních účastníků, kterými jsou chodci, cyklisté a další 

jiné osoby neţ řidiči, kteří se účastní silničního provozu. A dále počty řidičů v jednotlivých 

letech, kteří spáchali přestupky pod vlivem alkoholických nápojů.  

K sestavení údajů v následujících grafech jsem pouţil interního zdroje - Přehledu 

činnosti dopravní sluţby Policie České republiky, Ředitelství sluţby dopravní policie 

Policejního prezidia České republiky Praha (více viz [10]).  
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Graf č. 6 - Přehled počtu přestupků  za období od roku 2005 do roku 2009 

                                                                                                           zdroj [10], vlastní zpracování 

         Z grafu č. 6 vyplývá, ţe v roce  2005, tedy před zavedením bodového systému bylo 

zaznamenáno 964 068 přestupků, včetně bodovaných. V 2006 je pak zřetelný výrazný 
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pokles celkového počtu PK a v následujících grafech i v jednotlivých kategorií přestupců,               

kdy  tento pokles výrazně pokračuje i v roce 2007. Tento pokles se tedy opakuje stejně 

jako u bodovaných přestupků, viz předchozí kapitola. Toto bylo opět způsobeno  

novelizací zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zavedením 

bodového systému a také opětovným zavedením institutu zadrţování řidičských průkazů.  

Tento pokles v roce 2006 (po zavedení bodového systému) je proti roku 2005   

(před zavedením bodového systému) o 250 972 zjištěných přestupků. V dalších letech 

2008 a 2009 je vidět mírné zvýšení počtu přestupků. 

V následujícím grafu č. 7 je zobrazena nejvýznamnější a také nejpočetnější skupina 

účastníků silničního provozu, kterými jsou řidiči motorových vozidel.  

Před zavedením bodového systému v roce 2005 bylo zjištěno celkem  927 710 

přestupků u řidičů motorových vozidel. I u této skupiny byl v roce  2006 a 2007, novelou 

zákona č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zavedením bodového 

systému hodnocení řidičů zaznamenán nejvýraznější pokles počtu přestupků. V roce 2007, 

tedy za 18  měsíců platnosti bodového systému, je tento pokles proti roku 2005  o 453 078 

přestupků.   
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Graf č. 7 - Přehled počtu přestupců-řidičů motorových vozidel za období od roku 2005 do roku 2009 

                         

                                                                                                         zdroj [10], vlastní zpracování 
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V grafu, který je zobrazen v samostatné příloze č. 8 je znázorněna méně početná 

skupina ostatních účastníků silničního provozu, kterými nejsou řidiči motorových vozidel. 

Jedná se  převáţně o chodce a cyklisty nebo také o spolujezdce. Od roku 2006 je zřetelný 

pokles přestupků i u této kategorie účastníků silničního provozu. 

V posledním grafu č. 8 je zobrazen počet přestupků řidičů motorových vozidel,                  

kteří řídili motorová vozidla pod vlivem alkoholu.  

Před zavedením bodového systému v roce 2005 bylo pod vlivem alkoholu zadrţeno 

15 077 řidičů. V roce 2006 jiţ jen 9 840  řidičů a v roce 2007 dokonce jen 7 598 řidičů,      

coţ je polovina zadrţených řidičů z roku 2005. Toto opět způsobila novela zákona                

č. 411/2005 Sb., s účinností od 1. července 2006, znovuzavedením institutu zadrţení ŘP, 

bodovým hodnocením řidičů, kdy lze řidiči podle hodnoty naměřené hladiny alkoholu 

v krvi uloţit kromě sankcí a zákazu činnosti spočívající v ZŘMV také šest nebo sedm 

trestných bodů. 

V roce 2008 došlo naopak k výraznému zvýšení počtu těchto přestupků, coţ bylo 

způsobeno sniţováním významu tohoto institutu bodového hodnocení všemi dostupnými 

médii (televizí, tiskem, apod.) a také řidiči přestali vnímat bodové hodnocení jako hrozbu.    
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Graf č. 8 - Přehled počtu přestupků spáchaných pod vlivem alkoholu za období od roku 2005 do roku 2009 

                                                                                                        zdroj [10], vlastní zpracování 
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Na sníţení počtů spáchaných přestupků a trestných činů v dopravě a také 

dopravních nehod má určitě bodový systém a opětovné zavedení institutu zadrţení 

řidičského průkazu, novelou zákona č. 411/2005 Sb., největší podíl. Další významnou roli 

zde má jistě dohled nad Besipem ze strany policie. Svou důleţitost zde má i prevence 

v oblasti Besipu, nejrůznější  školení a besedy velkého počtu lidí, počínaje mateřskou 

školou přes základní aţ po střední školy a také pravidelným školením řidičů z povolání. 

Další neméně významnou roli zde mají média, která ovlivňují myšlení a chování lidí. 

Velký vliv na čísla statistik má také počasí, zvláště v zimním období. 

4.10.  Návrhy a doporučení  

Z provedené analýzy bodového systému vyplývá, ţe bodový systém skutečně 

přinesl očekávané výsledky, kterými jsou sníţení počtu dopravních přestupků i trestných 

činů v dopravě, a především  sníţení počtu dopravních nehod.  Ale zároveň má  tento 

bodový systém i své nedostatky.  

Vzhledem k tomu, ţe sám pracuji jako inspektor dopravní sluţby u Policie České 

republiky na oddělení dopravních nehod, mohu tento bodový systém hodnotit z pohledu 

přímého pouţití v praxi.  

Chybí zde bodové hodnocení příčin většiny dopravních nehod, při kterých přitom 

vznikly spácháním přestupků a trestných činů v dopravě následky, a to jak v  podobě 

způsobené hmotné škody na majetku jiných osob, újmy na zdraví nebo usmrcených osob.  

Jako příklad mohu uvést způsobení dopravní nehody např. nevěnováním se řízení 

řidičem motorového vozidla, kdy vznikne hmotná škoda na majetku jiné osoby ve výši 

2 000 000 Kč, bez následků na zdraví a bez alkoholu u řidiče. Za toto přestupkové jednání 

uloţí správní orgán obce pouze pokutu, bez zákazu činnosti a bez bodového hodnocení. 

Přitom za přestupek, nerozsvícení stanoveného osvětlení vozidla za denního světla obdrţí  

řidič 1 trestný bod.  

Z těchto důvodů bych navrhl některé úpravy a doporučení, které by mohly vést 

k dalšímu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tyto bych rozdělil do tří kategorií, 

konkr. provést změny ze strany policie, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a dále 

také ze strany zákonodárce. 
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Pro zlepšení současného stavu Besipu navrhuji zavést ze strany policie:  

1. Větší počet besed a školení ohledně pravidel silničního provozu. S tímto začít jiţ 

v mateřských školách, na základních školách, konkr. 2. stupni jiţ s pouţitím videa 

dopravních nehod, včetně jejich tragických následků; 

2. Při dohledu policie důraznější jednání vůči neukázněným účastníkům silničního 

provozu, u závaţných porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích řidiči 

zabránit v další jízdě a ještě téhoţ dne přestupek vyřešit ve správním řízení obce např. 

uloţením zákazu činnosti (podle skutkové podstaty přestupku proti Besipu); 

3. Po kaţdém zadrţení řidičského oprávnění s následným uloţením zákazu činnosti vţdy 

přezkoušení ze znalostí pravidel silničního provozu. 

Ze strany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností: 

1. Důraznější důkazní řízení v případech, kdy přestupek spáchala osoba blízká, přestupky 

hned neodkládat, dále zvýšit postih osoby, která svěřila řízení vozidla osobě blízké               

a odmítá před správním orgánem uvést údaje o této osobě;                 

2. Větší součinnost s obecní policií a policií ČR. 

Ze strany zákonodárce: 

1. Zavést bodové hodnocení u všech dopravních nehod, naopak u některých méně 

závaţných přestupků zrušit bodového hodnocení, např. svícení za denního světla; 

2. Odstranění legislativní překáţky - zrušení institutu osoby blízké. Tímto by došlo 

k významnému zvýšení Besipu, neboť ti řidiči, kteří se na tento institut osoby blízké 

spoléhají by byli vţdy potrestaní. Došlo by k výraznému navýšení počtu přestupků 

projednaných jak Policií ČR, tak správními orgány obcí vůči současnému stavu; 

3. Moţnost zavedení řidičského průkazu u začínajících řidičů na zkoušku, např. pokud    

do 12 měsíců od data vydání řidičského průkazu spáchá řidič závaţný dopravní 

přestupek, znovu provést odborné přezkoušení, včetně absolvování jízd v autoškole; 

4. Při spáchání TČ v dopravě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky rychlejší 

uloţení trestu; 

5. Povinnost hlásit doručovací adresu usnadňující doručování zásilek nejen pro SŘ; 

6. Zjednodušení administrativních činností při rozhodování správního orgánu obce; 

7. Větší mediální propagaci vývoje nehodovosti, aktuální informace o Besipu. 
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5 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci je zpracována právní úprava přestupkového řízení obce          

s přenesenou působností se zaměřením na přestupky proti Besipu, kdy  cílem bylo  čtenáři 

co nejvíce přiblíţit projednání přestupku správním orgánem obce s přenesenou působností 

a zhodnocení vývoje přestupků proti Besipu před zavedením tzv. bodového systému                

a po něm. 

Je zřejmé, ţe jiţ od platnosti zavedení nového zákona o provozu na pozemních 

komunikacích s datem od 1. ledna 2001 došlo k významnému ovlivnění bezpečnosti                

a plynulosti silničního provozu. 

Další výraznou etapou bylo zavedení bodového systému, znovuzavedení institutu 

zadrţení řidičského průkazu, uplatnění přísnějších postihů u závaţných a opakovaných 

přestupků, s datem od 1. července 2006. Toto  mělo  a jistě stále má podstatný vliv                

na chování řidičů a zřejmě výrazně  ovlivňuje statistiky dopravních přestupků, trestných 

činů v dopravě a statistiky dopravních nehod se všemi jejich následky. 

Ve stěţejní části bakalářské práce, ve výsledcích provedené analýzy, jednotlivých 

přehledech dopravních přestupků, trestných činů v dopravě a dopravních nehod, je čtenáři 

předloţen stav od roku 2000 do roku 2009 u dopravních nehod. U bodovaných přestupků 

stav od roku 2005 do konce listopadu 2009 a u přehledu všech přestupků spáchaných 

účastníky silničního provozu podle jednotlivých kategorií (přestupky bodované                      

i nebodované)  od roku 2005 do roku 2009. 

Ze všech těchto zpracovaných analýz vyplývá, ţe největší význam ohledně 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu mělo jednoznačně zavedení bodového systému 

a znovuzavedení institutu zadrţení řidičského průkazu, s účinností zákona                        

od 1. července 2006. Z analýz dále vyplývá, ţe slušnějšími řidiči podle pohlaví jsou 

jednoznačně ţeny, kdy toto je nejvýraznější u přestupků s dvoubodovým hodnocením,           

kde počet bodovaných ţen je za sledované období pouze  39 046 proti počtu bodovaných 

muţů, kterých je  178 375. 

Přesto je bodový systém tohoto zákona nedokonalý, neboť některé přestupky,               

např. nesvícení za denního světla, jsou bodově ohodnoceny, naproti tomu většina příčin 
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dopravních nehod není  bodově vůbec ohodnocena. Přitom následky dopravních nehod 

mají větší společenskou nebezpečnost neţ nesvícení za denního světla.  

V poslední části bakalářské práce jsem uvedl mnou navrhovaná doporučení               

ke zlepšení současného stavu. Návrhy a doporučení se týkají činnosti policie, obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností a legislativních úprav ze strany zákonodárce. 

       Vzdělávání řidičů by nemělo končit vydáním řidičského průkazu po absolvování kurzu 

autoškoly. Řidiči, kteří nejsou profesionály a neprochází dalším školením, by se měli 

samostatně zajímat o změny v předpisech týkajících se pravidel silničního provozu.          

Jsou to tisíce řidičů, kteří za volanty motorových vozidel tráví většinu své pracovní doby.  

Na rozdíl od motoristicky vyspělých států není v naší společnosti bezpečnost 

silničního provozu stále vnímána jako priorita. Právní vědomí účastníků silničního provozu                    

je na nízké úrovni, stejně jako vymahatelnost práva. Zlepšení současného stavu                      

lze dosáhnout změnou přístupu v oblasti prevence i represe, dále přijetím nutných změn 

v právní úpravě provozu na pozemních komunikacích. Na našich silnicích tak zbytečně          

při dopravních nehodách umírají stovky lidí ročně. 

Kaţdý jednotlivec jako účastník silničního provozu můţe svým přístupem, svým 

chováním přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
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