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Anotace  

 

Bakalářská práce analyzuje dopravní přestupky a nehody v České republice, vývoj 

a rozbor nehodovosti a charakteristiku bodovaných přestupků. Dále porovnává bodové 

systémy některých států Evropské unie a vývoj nehodovosti v EU. V bakalářské práci 

jsou zmíněna některá opatření, která by měla vést ke snížení dopravních nehod v ČR a 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

 

Klíčová slova: dopravní nehoda, dopravní přestupek, pokuta, bodový systém    
                                                                                                                                                                            

 

Summary 
 

Bachelor´s work analyses traffic offences and accidents in the Czech Republic, 

development and analysis of accident frequency and characteristic of pointed offences. 

Then compares punctual systems of some states in European Union and development of 

accident frequency in EU. In bachelor´s work are mentioned some arrangements that 

would lead to the reduction of accidents in the Czech Republic and to elevation of 

safety road-traffic. 

 

Keywords: a car accident, driving offence, fine, punctual system 
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1. Úvod 

 

 

Dopravní nehodovost na pozemních komunikacích je v naší republice sledována 

už od 50. let. V počátečním období nebyla považována za vážný problém. Od počátku 

šedesátých let spolu s postupným nárůstem úrovně motorizace počet usmrcených 

prudce narůstal. Historické maximum (1758 usmrcených osob do 24 hod.) bylo 

dosaženo v roce 1969. Souviselo to tehdy s dočasným a částečným uvolněním 

ekonomických poměrů a s tím souvisejícím pocitem větší svobody obyvatel. Poté 

následovalo dlouhodobé zlepšování situace až do roku 1987 (766 usmrcených do 24 

hod.). Prudké zvyšování nehodovosti pokračovalo až do poloviny 90. let, kdy dosáhlo 

maximálních hodnot (v roce 1994 zaznamenáno 1473 usmrcených do 24 hod.). V té 

době se Česká republika, která byla v 80. letech v úrovni bezpečnosti srovnatelná 

s vyspělými západoevropskými státy, propadla mezi nejslabší státy v Evropě. Teprve 

poté byly iniciovány snahy podporované i z nejvyšších vládních míst o zlepšení této 

nežádoucí situace. V dalších letech se vývoj částečně stabilizoval a postupně začala 

nehodovost, i když s určitými výkyvy, opět klesat na dřívější úroveň, odpovídající 

počátku 90. let. 

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je také jednou z deklarovaných 

priorit českého předsednictví, během kterého dochází k zahájení prací na 4. Evropském 

akčním plánu bezpečnosti provozu pro období 2010-2020 a k pokračování diskuzí nad 

návrhem direktivy pro přeshraniční vymáhání práva.  

Evropská unie si v Bílé knize Evropské dopravní politiky vytyčila cíl snížit počet 

usmrcených na evropských silnicích do roku 2010 na polovinu úrovně roku 2001. Země 

jako Francie, Lucembursko a Portugalsko již dnes naplnily tento cíl na národní úrovni, 

mnohé jiné evropské země se pouze přiblížily a některé země se k tomuto cíli vůbec 

nenasměrovaly. V roce 2008 se podařilo České republice snížit nehodovost ve všech 

ukazatelích v porovnání s rokem 2007. Nejtragičtější následky poklesly o 12% a počet 

usmrcených se dostal pod hranici 1 000 osob (992 usmrcených). Tento výsledek však 

nedává předpoklad naplnění cíle vytyčeného v Národní strategii bezpečnosti silničního 

provozu snížit počet usmrcených do roku 2010 na 650 osob v porovnání s rokem 2002. 
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2. Dopravní nehody 

 
 

Podle §47, odst. 1 zákona [5] platí, 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“. 

 

Pokud při nehodě dojde k některé z těchto podmínek: 

 usmrcení nebo zranění osoby 

 hmotná škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí 

převyšuje částku 100 000,- Kč (jedná se o laický odhad) 

 vznikla hmotná škoda na majetku další osoby (např. škoda na budově, dopravní 

značce, škoda na pozemní komunikaci, apod.) 

 účastníci dopravní nehody nemohou sami zabezpečit obnovení plynulosti 

provozu na pozemní komunikaci 

je policie povinna šetřit uvedenou věc jako dopravní nehodu. Pokud není splněna ani 

jedna podmínka, nemají účastníci takovéto události povinnost věc (dopravní nehodu) 

oznámit policii. V tomto případě jsou účastníci dopravní nehody povinni sepsat záznam 

o dopravní nehodě, který si navzájem podepíší a předají neprodleně dané pojišťovně. 

Tento záznam musí obsahovat:  

 identifikaci místa a času nehody 

 účastníky a vozidla nehody 

 příčiny, průběh a následky nehody 

Pokud je přece jen nahlášena dopravní nehoda, která nepodléhá povinnosti ohlášení, 

jsou policisté povinni provést neodkladné úkony a opatření, tzn. sepsat úřední záznam o 

dané skutečnosti.  

2.1. Šetření dopravních nehod 

 

Po příchodu na místo dopravní nehody musí složky integrovaného záchranného 

systému zjistit a zajistit situaci, tzn. zjistit počet zraněných osob a závažnost jejich 

zranění, případně další bezprostředně hrozící škody a stanovit pořadí, ve kterém budou 

poskytovat první pomoc a provádět další úkony.  
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Mezi prvotní úkony patří ohledání místa dopravní nehody, jehož účelem je zjištění 

a zajištění stop a jiných důkazů a skutečností rozhodných pro stanovení příčiny nehody 

a zavinění pachatele. Zvláštností ohledání místa dopravní nehody je použití postupů 

technického charakteru, vyžadujících odborné technické znalosti, zejména z konstrukce 

a provozu dopravních přestupků. U dopravních nehod platí zásada systematického a 

důsledného ohledání místa činu, protože místo dopravní nehody je rozhodujícím 

nositelem informací – důkazů pro objasnění dopravní nehody. Velmi důležité je 

důsledné číselné označení stop na místě nehody, jež je nutno také velmi podrobně 

popsat. Nezbytnou součástí objektivního vyšetření dopravní nehody je fixace stop, která 

je prováděna fotografováním místa nehody, kde se pořizují orientační, přehledné a 

detailní snímky. U rozsáhlejších nehod je prováděn též videozáznam. 

Při dopravní nehodě, kdy se jedná o přestupek, lze uložit pouze tyto sankce: 

- napomenutí 

- pokutu 

- zákaz činnosti 

- propadnutí věci 

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

nelze uložit spolu s pokutou.  

 

2.2.  Hlavní příčiny dopravních nehod 

 

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod, které ovlivňují zásadním negativním 

způsobem nehodovost, patří zejména: 

 nepřiměřená rychlost 

 nedání přednosti v jízdě (křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy) 

 nesprávné předjíždění 

 nesprávný způsob jízdy 

 

V následující tabulce č. 1 uvádím hlavní příčiny dopravních nehod v ČR za rok 2009. 
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Tabulka č. 1 - Hlavní příčiny dopravních nehod – rok 2009 

Hlavní příčina nehody Počet nehod Počet usmrcených 

Nepřiměřená rychlost 13 375 342 

Nesprávné předjíždění 1 580 29 

Nedání přednosti 11 122 95 

Nesprávný způsob jízdy 34 756 228 

           [ Zdroj: www.mvcr.cz ] 

 

Nepřiměřená rychlost 

Nepřiměřená rychlost je dlouhodobě hlavní příčinou dopravních nehod 

zaviněných řidiči motorových vozidel s následkem usmrcení. V roce 2009 došlo 

v České republice vlivem nepřiměřené rychlosti celkem k 13 375 dopravním nehodám 

(tj. 22 % z celkového počtu dopravních nehod), při nichž bylo usmrceno celkem 342 

osob (tj. 49,3 % z celkového počtu usmrcených osob). V České republice je stále nízké 

respektování maximální povolené rychlosti. Podle průzkumu velká část řidičů soustavně 

překračuje rychlostní limity.  

 

Nedání přednosti v jízdě 

Nedání přednosti je další hlavní příčinou dopravních nehod s následkem 

usmrcení. V roce 2009 došlo v ČR vlivem nedání přednosti celkem k 11 122 dopravním 

nehodám (tj. 18,3 % z celkového počtu nehod), při nichž bylo usmrceno 95 osob (tj. 

13,7 % z celkového počtu usmrcených osob). U těchto nehod došlo nejčastěji k porušení 

příkazu dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ a také k nedání přednosti při přejíždění 

z jednoho jízdního pruhu do druhého. Časté je též nedání přednosti při odbočování 

vlevo, porušení příkazu dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ a jízda na červený 

signál.  

        Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně chodců. Při nehodách zaviněných 

řidiči motorových vozidel z důvodu neumožnění nerušeného a bezpečného přejití 

vozovky chodci (nedání přednosti chodci) přecházejícímu po vyznačeném přechodu 

zahynulo v roce 2009 celkem 13 chodců a dalších 812bylo zraněno. 
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Nesprávné předjíždění 

Nejčastěji jsou zastoupeny dopravní nehody při předjíždění vlevo, dále 

předjíždění vpravo, aniž by bylo pochyb o dalším směru jízdy vozidla, které je 

předjížděno. Dále při předjíždění dochází k ohrožení vozidla, které je předjížděno nebo 

k ohrožení protijedoucího vozidla. 

 

Nesprávný způsob jízdy 

 Nejčastější hlavní příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy. V roce 

2009 bylo v ČR nahlášeno celkem 34 756 nehod (tj. 57,2 % z celkového počtu nehod), 

jejichž hlavní příčinou byl nesprávný způsob jízdy.  Jedná se o všechny další příčiny 

dopravních nehod, např. nedodržení bezpečné vzdálenosti, nevěnování se plně řízení 

vozidla, jízda po nesprávné straně vozovky, nesprávné otáčení a couvání.  

 

 

2.3. Analýza nehodovosti za rok 2009 

 

V roce 2009 šetřila Policie ČR celkem 74 815 nehod, při kterých bylo 832 osob 

usmrceno, 3 536 osob těžce zraněno a 23 777 osob zraněno lehce. V porovnání s rokem 

2008 je zaznamenán pokles u všech základních ukazatelů, viz tabulka č. 2.  

Počet nehod šetřených Policií ČR v roce 2009 je nejnižší od roku 1990, naopak 

nejvíce nehod bylo v roce 1999 (225 690 nehod). 

 

Tabulka č. 2 - Porovnání počtu nehod a počtu usmrcených a zraněných osob  

za rok 2008 a 2009 

 

 rok 2008 rok 2009 Rozdíl  [%] 

počet nehod 160 376 74 815 53,4 % 

počet usmrcených 992 osob 832 osob 16,1 % 

počet těžce 

zraněných 
3 809 osob 3 536 osob 7,2 % 

počet lehce 

zraněných 
24 776 osob 23 777 osob 4,0 % 

                  [ Zdroj: www.mvcr.cz ] 
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Počet usmrcených osob v roce 2009 je také nejnižší od roku 1990. Nejvíce 

usmrcených bylo v roce 1994, kdy zahynulo 1 473 osob. Poprvé od roku 1990 se počet 

usmrcených dostal pod hranici 900 osob, viz obrázek č. 1. 

Počet těžce zraněných je také od roku 1990 nejnižší. Nejvíce těžce zraněných bylo 

v roce 1997 (6 632 osob). 

Počet lehce zraněných za posledních 20 let je třetí nejnižší. Nejvíce lehce 

zraněných bylo před 13 lety, tj. v roce 1996 (31 296 osob) a naopak nejméně v roce 

1991 (22 806 osob). 

V roce 2009 šetřila Policie ČR v průměru každých 7 minut nehodu, každých 22 

minut byl při nehodě lehce zraněn člověk a každé 2,5 hodiny těžce. V průměru každých 

10,5 hodiny zemřela při nehodě jedna osoba.  
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                  [ Zdroj: www.mvcr.cz ] 

Obr. č. 1 – Graf vývoje počtu usmrcených osob při nehodách za období 1993-2009 

 

Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu 

Za rok 2009 eviduje Policie ČR celkem 5 725 nehod zaviněných pod vlivem 

alkoholu (tj. 8,1 % z celkového počtu), při nichž došlo k usmrcení 123 osob a další 

2 658 osob bylo zraněno. Oproti roku 2008 je počet těchto nehod o 1 527 nižší (tj. o 

21,1 %). Počet usmrcených osob při nehodách, kde hlavní roli hrál alkohol, je nejvyšší 

za posledních šest let. Požití alkoholu či jiných omamných prostředků značně snižuje 
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schopnosti řidiče a je opět příčinou zvýšeného rizika nehod. I když v ČR je uzákoněna 

nulová tolerance množství požití alkoholu, požívání alkoholu před řízením motorových 

vozidel zůstává stále velmi závažným problémem. 

Nejčastějšími viníky dopravních nehod pod vlivem alkoholu jsou muži ve věku  

19 – 27 let. V případě žen, které řídí vozidlo pod vlivem alkoholu, jsou nejčastějšími 

viníky ženy ve věku 20 – 30 let.  

Podle zahraničních studií alkohol v krvi řidiče zvyšuje nejenom agresivitu za 

volantem a přeceňování řidičských schopností, ale má i výrazný vliv na periferní vidění 

řidiče. Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobuje takzvaný „tunelový efekt“ 

obdobný jako při jízdě vysokou rychlostí. Zorné pole řidiče se při zvyšující se hladině 

alkoholu v krvi, případně rychlosti, snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně vnímat 

prostor před sebou. Jestliže střízlivý řidič je schopen vnímat celý prostor, řidič s 0,8 

promile alkoholu v krvi již necelé ¾ prostoru a řidič s 1,8 promile v krvi již necelou 

třetinu. Jinými slovy, i když opilý řidič pojede pomalu, jeho zorné pole je snížené, a to 

je zdrojem závažných dopravních nehod.  

Na obrázku č. 2 je zaznamenán počet nehod spáchaných pod vlivem alkoholu 

v jednotlivých krajích ČR za rok 2009. Nejvíce nehod bylo spácháno 

v Severomoravském a Jihomoravském kraji.  
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        [ Zdroj: www.mvcr.cz ] 

Obr. č. 2 - Graf počtu nehod pod vlivem alkoholu v jednotlivých krajích - rok 2009 
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Nejvíce zemřelých osob při těchto nehodách eviduje Severomoravský (23 osob) a 

Severočeský kraj (21 osob). Naopak nejméně usmrcených osob je v Praze (7 osob) a 

Jihočeském kraji (8 osob). 

Místní rozložení nehod 

Za rok 2009 šetřila Policie ČR nejvíce nehod na místních komunikacích (30,1 % 

z celkového počtu nehod), v pořadí četnosti následují silnice I. třídy (17,5 %) a silnice 

II. třídy (15,3 %). 

Více jak 39 % z celkového počtu usmrcených osob připadá na nehody na silnicích 

I. třídy, téměř 24 % na silnice II. třídy, přes 18 % na silnice III. třídy. Z celkového počtu 

připadá na dálnice 2,7 % nehod a 2,9 % usmrcených osob. Na všech druzích 

komunikací, s výjimkou účelových, byl počet usmrcených osob nižší než v roce 2008. 

V níže uvedené tabulce (tabulka č.3)  je uvedeno členění nehod podle místa, tj. 

zda k nehodě došlo v obci, mimo obec nebo na dálnici. 

 

Tabulka č. 3 - Členění nehod dle místa nehody - rok 2009 

Místo nehody Počet nehod 
Počet 

usmrcených 

Počet těžce 

zraněných 

Počet lehce 

zraněných 

V obci 52 421 295 1 854 13 452 

Mimo obec 22 394 537 1 682 10 325 

z toho dálnice 2 008 24 70 496 

                  [ Zdroj: www.mvcr.cz ] 

Počet usmrcených osob v obci v roce 2009 je za posledních 10 let nejnižší a 

poprvé po 25 letech se dostal pod hranici 300 osob. Počet usmrcených osob při 

nehodách mimo obec byl v tomto období, právě v roce 2009 nejnižší a naopak nejhorší 

byl rok 2000, kdy při nehodách zemřelo 520 lidí.  

 

Územní členění nehod 

Nejvíce nehod v roce 2009 bylo evidováno v Praze (celkem 15 583), naopak 

nejméně nehod řešila policie v Jihočeském kraji (celkem 3 206), viz obr. č.3. Co se týče 

počtu usmrcených osob, první místo patří Jihomoravskému kraji, který vykazuje celkem 

158 zemřelých osob, a poslední místo zaujímá Praha se 40 usmrcenými osobami.  
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Obr. č. 3 – Graf počtu nehod v jednotlivých krajích za rok 2009 

Z následujícího obrázku (obr. č. 4) je patrný značný rozdíl v počtu nehod 

spáchaných v Ústeckém kraji za rok 2008 a 2009. 
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        [ Zdroj: www.mvcr.cz ] 

Obr. č. 4 – Graf porovnání nehodovosti v Ústeckém kraji – rok 2008 a 2009 
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Tento rozdíl je způsobený již zmíněnou nepovinností hlásit dopravní nehody, u 

kterých výše škody nepřesáhla 100 000,- Kč. Nejvíce nehod bylo v roce 2009 spácháno 

v okrese Ústí nad Labem a naopak nejméně je jich evidováno v okrese Louny. Co se 

týče počtu usmrcených osob při nehodách v Ústeckém kraji, je nejvyšší počet 

zaznamenán v okresech Litoměřice (celkem 17 osob) a Děčín (12 osob). Naopak 

nejméně zemřelých při nehodách za rok 2009 připadá na okres Most (celkem 5 osob) a 

Chomutov (8 osob).   

 

Časové členění nehod 

Ze statistiky nehod za rok 2009 vyplývá, že pátky jsou dnem, na který připadá 

nejvíce nehod. V pořadí četnosti následují pondělky. V dalším uvedeném grafu (obr. 

č.5)  je zakreslen počet nehod připadající na jednotlivé dny v týdnu za rok 2009. 

                                                                        [ Zdroj: www.mvcr.cz ] 

Obr. č. 5 – Graf počtu nehod v jednotlivých dnech – rok 2009 

 

Nejvíce obětí na lidských životech připadá na sobotní nehody, při kterých zahynulo 158 

osob a velmi vysoký počet usmrcených je evidován při pátečních a nedělních nehodách.   

Nejtragičtějším měsícem roku 2009 byl říjen, kdy na silnicích zahynulo 97 osob 

(což je o 19 osob více než v roce 2008). Naopak měsícem s nejnižším počtem 

usmrcených (46 osob) byl březen. Na 1 000 nehod připadalo v roce 2009 v průměru 

11,2 usmrcených osob. 
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2.4. Dopravní nehody cyklistů 

V důsledku dopravních nehod zemřelo v roce 2009 v České republice 72 cyklistů, 

tj. 8,7 % z celkového počtu usmrcených osob. V uvedeném roce zavinili cyklisté celkem 

1 909 dopravních nehod hlášených Policii ČR. Při nich bylo usmrceno celkem 38 osob, 

tj. 53 % z celkového počtu usmrcených cyklistů, 245 osob bylo těžce zraněno a 1 554 

osob bylo zraněno lehce. V roce 2009 zavinily děti-cyklisté celkem 237 dopravních 

nehod. Pod vlivem alkoholu zavinili cyklisté v roce 2009 celkem 522 dopravních 

nehod. 

 

2.5. Dopravní nehody motocyklistů 

Každý si asi uvědomuje, že řidiči motocyklů patří k nejzranitelnějším účastníkům 

silničního provozu a že nejčastějšími příčinami dopravních nehod motocyklistů je 

nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy. 

  Přes veškerou prevenci věnované dopravě a přes všechna zveřejňovaná fakta 

připisují policisté každý rok s nástupem pěkného počasí do svých  statistik  dopravní 

nehody motocyklistů.   

 

2.6.  Kampaně na podporu bezpečnosti silničního provozu 

 

Projekt DOMLUVME SE! 

V roce 2007 odstartovala preventivní kampaň proti alkoholu za volantem. Projekt 

DOMLUVME SE!, na kterém se podílí Ministerstvo dopravy a Evropská komise, 

prezentuje koncept, který se snaží přimět mladé lidi jedoucí za zábavou autem, aby se 

předem domluvili, kdo z nich bude řídit a ten večer nebude pít žádné alkoholické 

nápoje. Inspirací se stala celoevropská kampaň pod názvem Eurobob. Alkohol za 

volantem je vážným problémem všude, proto je velmi důležité působit na mladé řidiče 

do 25 let, kteří jsou nejrizikovější skupinou. 

 

Projekt The Action 

Dalším projektem je The Action, což je klíčový multimediální preventivní projekt 

zaměřený na mladé účastníky silničního provozu. The Action zprostředkovává 

studentům středních škol, tedy mladým začínajícím řidičům, emotivní zážitek reálných 
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dopadů dopravních nehod. Cílem není poukázat na zničená vozidla při dopravních 

nehodách, ale hovořit o trvalé invaliditě a mnohdy i smrti mladých lidí, kteří přecenili 

své schopnosti nebo se chovali nezodpovědně. Jde o pravdivé příběhy hasičů, 

záchranářů, policistů a především samotných obětí dopravních nehod. Projekt je 

organizován již od roku 2004 a do současné doby se s ním seznámilo téměř 80 tisíc 

studentů ze všech krajů České republiky. 

 

Kampaň Nemyslíš – zaplatíš! 

Nejnovější celostátní kampaň Ministerstva dopravy zaměřená nejen na věkovou 

skupinu řidičů do 25 let, ale také na řidiče motocyklů. Motocyklisté 

patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Právě jejich 

nehody mívají nejtragičtější následky. Inspirací pro tuto kampaň byly 

podobné akce ze zahraničí. Především v anglosaských zemích lze 

běžně spatřit billboardy či spoty s ještě drastičtějšími obrázky obětí nehod než je tomu u 

nás. Podle dopravních psychologů zachrání podobné kampaně v zahraničí pět až sedm 

procent lidských životů. Pokud by tato kampaň měla podobný účinek i v ČR, mohlo by 

jít podle psychologů o 60 až 75 lidí ročně.  

 

Projekt BESIP Team 

BESIP Team je unikátní promo akcí Ministerstva dopravy.  Tento ojedinělý 

projekt upřednostňuje osobní zážitek před nudným 

vysvětlováním. V rámci putování po České republice 

umožňuje BESIP Team všem účastníkům silničního 

provozu vyzkoušet simulátor nárazu a zažít tak čelní náraz 

motorového vozidla do pevné překážky při rychlosti 30 km/h. 

BESIP Team dále přiváží základní informace o pravidlech 

silničního provozu, expozici dětských autosedaček, správnou výbavu jízdního kola nebo 

autolékárničky a řadu dalších informací a zkušeností. BESIP Team oslovuje 

kolemjdoucí přímo na ulici. Cílem projektu je posílit bezpečí na cestách a preventivně 

působit na účastníky silničního provozu. 
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2.7. Opatření 

Na zlepšení nepříznivého stavu dopravní nehodovosti a snížení jejich nežádoucích 

následků existuje celá škála opatření v rovině analytické, technické a legislativní. 

Každé opatření, má-li být efektivní, by mělo vycházet z pečlivého rozboru situace, 

hledání příčin nehodovosti (na statistické i detailní úrovni), navrhování a 

vyhodnocování různých scénářů řešení.  

Na úroveň nehodovosti má vliv řada faktorů v různém stupni závislosti, jejichž 

hodnoty se mohou měnit podle času i místa. Zlepšení je možno dosáhnout postupným 

eliminováním jednotlivých nepříznivých faktorů. 

Základní opatření jsou v rovině legislativní, která se zaměřují na kontrolu a 

regulaci provozu. Jedná se především o omezení rychlosti (zejména v obcích, na 

křižovatkách, přejezdech a dalších nehodových lokalitách). S tím je spojena 

problematika dozoru a kontroly (měření rychlosti, sankční systém). Dále je to otázka 

celkového chování řidičů, vyplývající z autority vůči právnímu pořádku a dopravní 

policii, s čímž souvisí také systém výuky řidičů. Důležité je i dodržování dalších 

pravidel, jako používání bezpečnostních pásů, přileb, denní svícení při provozu vozidel, 

zákaz požívání alkoholu, drog, používání mobilních telefonů apod. 

Opatření technického rázu se týká kvalitní technické kontroly vozidel, dále 

zlepšování kvality pozemních komunikací, jejich zpřehledňování, zklidňování dopravy, 

řešení nehodových lokalit, komunikační audit apod. Důležitá je také speciální ochrana 

snadno zranitelných účastníků, tj. chodců, cyklistů, dětí a seniorů, založená zejména na 

vhodném řešení komunikačního prostoru.  

 

 

 

 

 

 

. 
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3. Dopravní přestupky 

 

Podle §2, odst. 1 zákona [4] platí, že „přestupkem se rozumí 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“. 

Některé dopravní přestupky lze vyřešit v blokovém řízení přímo na místě 

přestupku a některé se postupují do správního řízení na obecní úřad obce s rozšířenou 

působností místně příslušné přestupku. Za většinu přestupků, které jsou řešeny ve 

správním řízení, lze uložit zákaz řízení motorových vozidel. 

 

3.1. Bodový systém 

 

Od 1. července 2006 začala v České republice platit nová pravidla silničního 

provozu a byl zaveden bodový systém. Hlavním cílem těchto změn je zvýšení 

bezpečnosti na našich silnicích. Nový zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu 

přinesl několik nových povinností, např. celodenní svícení po celý rok, povinnost 

používat cyklistické přilby do 18 let, zákaz držení telefonu za jízdy v ruce. Úplnou 

novinkou se stal bodový systém, který má hodnotit řidiče. Tento systém také zavedl 

tvrdší sankce za porušování dopravních předpisů. Také pravomoci policistů se změnily. 

V některých závažných případech mohou řidičům na místě odebrat řidičský průkaz 

nebo mu zabránit v další jízdě. 

Koncem srpna 2007 začaly platit první změny silničního zákona – například řidič 

(také cyklista) již nebude trestán, pokud při nehodě zraní pouze sám sebe. Dále se 

zvýšila sankce až na 10 000 Kč a byl zaveden zákaz řízení (v rozmezí 6 – 12 měsíců) za 

chybějící, zakrytou, nečitelnou nebo jinou než přidělenou registrační značku. Za zákaz 

stání na místě vyhrazeném pro invalidy již řidič dostane jen pokutu. 

Za způsobené dopravní přestupky se řidičům v rámci bodového systému přidělují 

trestné body, jejichž počet se řídí závažností přestupku či dokonce trestného činu. 

Maximální počet bodů za jeden přestupek či trestný čin je 7 bodů. 
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Pravidla bodového systému 

 Trestné body zaznamenává do registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou 

působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno patřičné 

pravomocné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocné sankci za porušení 

vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem 

motorového vozidla. 

 Obecní úřad nemá povinnost informovat řidiče o změně jeho bodového konta, a 

pokud chce řidič znát jeho výši, musí si podat žádost. 

 Dopustí-li se řidič jedním činem více přestupků nebo trestný činů, zaznamenají 

se body pouze za nejzávažnější z nich. 

 Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti bodů. Po dosažení této 

hranice vyzve úřad neprodleně řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 

pracovních dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty zaniká řidičské 

oprávnění na dobu jednoho roku, a to i v případě, že řidičský průkaz nebyl 

odevzdán. 

 O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce ode 

dne pozbytí. Podmínkou navrácení řidičského oprávnění je přezkoušení 

z odborné způsobilosti. Dnem vrácení se řidiči odečte celkový počet 12 bodů a 

řidič tak podléhá novému bodového hodnocení.  

 Pokud řidič 12 kalendářních měsíců od posledního bodovaného pravomocného 

přestupku nespáchá další bodovaný přestupek, jsou mu odečteny 4 body 

z celkového počtu dosažených bodů. Lhůta pro odečtení bodů neběží po dobu 

trestu zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo 

přestupkovém řízení. 

 Od 1. září 2008 se řidiči odečtou 3 zaznamenané body také v případě, kdy 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doloží, že se podrobil 

školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy (v Mostě nebo v Sosnové). 

Takto lze odečíst body nejvýše jedenkrát za kalendářní rok. Školení bezpečné 

jízdy se nemohou podrobit řidiči, kteří mají zaznamenáno více než 10 bodů nebo 

se dopustili jednání hodnoceného více než 5 body. 

 

 

 



Petr Šidloch: Analýza dopravních přestupků a nehod v rámci EU  

2010  16 

 

Cílem bodového systému je: 

 formou odrazení předcházet porušování pravidel silničního provozu, a to 

hrozbou ztráty řidičského oprávnění. Příklady ze zahraničí ukazují, že 

vytvoření systému odrazení (hrozby ztráty řidičského oprávnění) a jeho 

medializace vede k nižší četnosti dozoru přímo v provozu na pozemních 

komunikacích.  

 eliminovat ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí závažných dopravních 

přestupků, a tím se stávají nebezpečnými při řízení motorového vozidla ve 

svém okolí. 

 vytvořit čitelný systém postihu přestupců, který je jednoznačně definovaný 

(konkrétnímu přestupku je přidělen konkrétní počet bodů). Tím systém 

přispívá k eliminaci případné korupce.  

 

Účelem zavedení bodového systému je zejména postihovat recidivu páchání 

přestupků proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V České republice, 

stejně jako dříve v jiných evropských státech, se ukazuje, že pro určité skupiny řidičů 

nejsou sankce spočívající třeba i v opakovaném ukládání pokut dostatečně účinné ani 

odstrašující před pácháním dalších přestupků. Dostatečný preventivní účinek má pouze 

hrozba ztráty řidičského oprávnění. 

Ministerstvo dopravy eviduje v České republice: 

o celkem 6 490 927 registrovaných řidičů 

o 648 506 řidičů s evidovanými body 

o 23 137 řidičů s 12 body – z toho 1 059 žen 

o poměr bodovaných řidičů a všech registrovaných řidičů: 9,99 % 

 

Přestupky hodnocené 7 body 

 řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu (nad 1 promile) nebo jiné 

návykové látky 

 odmítnutí se podrobit na výzvu vyšetření, zda nebyl řidič ovlivněn alkoholem 

nebo jinou návykovou látkou 

 řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny 

řidičského oprávnění 
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 porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo 

k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví 

 

Přestupky hodnocené 6 body 

 řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu (nad 0,3 promile) nebo po užití 

jiné návykové látky  

 řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 

 předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to podle zvláštního právního 

předpisu zakázáno 

 vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to podle zvláštního 

právního předpisu zakázáno 

 v provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda 

v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 

 

Přestupky hodnocené 5 body 

 řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích a to tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní 

účastníky silničního provozu 

 řízení vozidla bez platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 

 řízení vozidla bez platného posudku o zdravotní způsobilosti řidiče 

 překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a 

více mimo obec 

 nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo 

nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních 

komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 

 

Přestupky hodnocené 4 body 

 při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a 

bezpečné přejití vozovky 

 nedání přednosti v jízdě 

 řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této 

registraci podléhá 
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 překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené 

bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů 

 řízení vozidla, na němž je umístěna jiná tabulka registrační značky, než která 

byla vozidlu přidělena 

 

Přestupky hodnocené 3 body 

 řízení vozidla po požití alkoholu (0,3 promile a méně)  

 držení telefonní přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení 

v ruce nebo jiným způsobem při řízení 

 překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a 

více mimo obec 

 při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných 

vozidel hmotná škoda 100 000 Kč a nižší nebo při které došlo k poškození nebo 

zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené 

nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o 

vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo 

nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na 

místo dopravní nehody 

 ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do 

druhého 

 překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla 

 

Přestupky hodnocené 2 body 

 překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 km/h v obci nebo o méně 

než 30 km/h mimo obec 

 porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel podle zvláštního 

právního předpisu 

 nedovolená jízda po tramvajovém pásu 

 porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít 

ochrannou přilbu 

 porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při 

přepravě dětí 

 neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 
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Přestupky hodnocené 1 bodem 

 nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým 

vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav 

neumožňuje dosažení stanovené rychlosti 

 neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 

 porušení ustanovení o osvětlení vozidla 

 porušení povinnosti vyplývající ze zákazové či příkazové značky 

 neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě 

doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 

 neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 

 

3.2.  Přestupky příslušníků Policie ČR 

Dopravní přestupky policistů jsou řešeny podle zvláštního předpisu, tedy 

přestupek řeší nadřízený policisty s kázeňskou a personální pravomocí. Tento služební 

funkcionář s policistou přestupek projedná a vydá rozhodnutí, součástí kterého je i 

určení sankce. Sankce, která je policistovi uložena, je srovnatelná s pokutou, která je za 

stejný přestupek uložena kterémukoli jinému řidiči. 

Pokud se jedná o přestupek, který spadá do bodového hodnocení, je rozhodnutí 

odesláno ve stanovené lhůtě do 5 pracovních dnů příslušnému obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností. Trestné body uděluje policistovi příslušný úřad dle jeho 

trvalého pobytu. 

 

3.3. Přestupky českých řidičů v zahraničí 

Spáchání dopravního přestupku v zahraničí se může českému řidiči prodražit, 

může také přijít o doklady nebo dokonce i o své vozidlo. Ale jen v případě, že jej místní 

policie přistihne přímo při činu. Pokud dopravní přestupek zaznamenají jen kamery 

nebo řidiče policisté pustí s vydanou složenkou, nemusí se ve většině případů řidiči 

obávat, že by je následná pokuta dohnala až do Čech. Zvláště když se jedná o drobnější 

prohřešky, jak neoficiálně přiznávají sami odborníci.  

Totéž platí i pro řidiče-cizince, který se proviní proti zákonu v ČR. Státy 

Evropské unie mají totiž různorodou legislativu a dodnes nebyly schopné se dohodnout 
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na způsobu, jak by si pokuty předávaly a po svých občanech je domovské země 

vymáhaly. 

Pokud přece jen přijde českému řidiči například ze sousedního Německa, kde 

spáchal dopravní přestupek, poštou složenka na uhrazení pokuty a řidič tuto pokutu 

nezaplatí, nic se neděje. Ale jen do té doby než opět navštíví Německo a bude stavěn 

tamní policií, v  jejíchž záznamech jeho jméno bude evidováno. Poté mu může být 

zabaveno vozidlo nebo může skončit přímo ve vězení. 

 

3.4. Dopravní přestupky osob používající výsad a imunit 

Pokud se jednání, které má znaky přestupku, dopustila osoba požívající výsad a 

imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, nelze je jako přestupek projednat.  

Pokud občan České republiky, který užívá diplomatické imunity je podezřelý ze 

spáchání dopravního přestupku, ke kterému dojde při dopravní nehodě, musí policista 

prostřednictvím nadřízených orgánů kontaktovat Ministerstvo zahraničí, kde je ověřeno 

číslo diplomatického pasu a poté ministerstvo sdělí, jakou imunitu diplomat používá. 

Pokud je diplomatovi udělena imunita na výkon nějaké funkce, musí policista posoudit, 

zda vykonával cestu v rámci své funkce nebo cestoval soukromě. Zjistí-li policista, že 

diplomat cestoval soukromě, imunita se na něj nevztahuje a lze ho projednat ve 

správním řízení. Vykonával-li cestu v rámci své funkce, v takovém případě se na něj 

imunita vztahuje a nelze mu uložit sankci. 

Dopustí-li se dopravního přestupku poslanec nebo senátor Parlamentu České 

republiky lze projednat tento přestupek pouze v případě, že poslanec či senátor 

nepožádá orgán příslušný k projednání přestupku v disciplinárním řízení. 

    

 

3.5. Trestné činy v dopravě 

 

Trestní zákoník (Zákon č. 40/2009 Sb.) na rozdíl např. od zákona o přestupcích 

neobsahuje soustředěnou a specifickou úpravu trestných činů v dopravě. Trestná činnost 

v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými rysy. Základním 

společným znakem je, že prostředkem k jejich spáchání nebo předmětem útoku je 

motorové vozidlo, anebo pachatelem je účastník silničního provozu. Ke spáchání 

trestného činu pak dochází v přímé souvislosti se silničním provozem. 
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V silniční dopravě rozeznáváme následující skutkové podstaty trestných činů 

uvedených v trestním zákoníku: 

 Usmrcení z nedbalosti § 143 

 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti § 147 

 Ublížení na zdraví z nedbalosti § 148 

 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku § 151 

 Neoprávněné užívání cizí věci § 207 

 Poškození cizí věci § 228 

 Obecné ohrožení z nedbalosti § 273 

 Ohrožení pod vlivem návykové látky § 274 

 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti § 277 

 Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti § 294 

 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 337 
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4. Porovnávání dopravních nehod a přestupků se státy EU 

 

Počet smrtelných úrazů při dopravních nehodách na 

evropských silnicích je nepřijatelně vysoký. Ročně je ve státech 

Evropské unie způsobeno 1,3 milionu dopravních nehod, při kterých 

dojde k 43 000 smrtelným úrazům a k 1,7 milionu zraněním. Za hlavní příčinu 

smrtelných úrazů je považována nepřiměřená rychlost, dále požití alkoholu nebo drog, 

únava, nepoužívání bezpečnostních pásů nebo ochranných přileb. 

Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu byl vypracován 

Evropskou komisí pro období 2001 – 2010, s cílem snížit ve státech EU počet 

smrtelných úrazů do roku 2010 o 50 % oproti roku 2001. Většina států Evropské unie 

tento cíl nesplnila, s výjimkou Francie, Portugalska a Lucemburska. 

Základním zdrojem údajů o dopravních nehodách je evropská databáze 

nehodovosti CARE, umožňující vyhodnocování podle velkého množství postupně 

harmonizovaných parametrů. Tato databáze obsahuje data nejen stávajících zemí EU, 

ale postupně i nových členských zemí. 

Na obrázku č. 6 je zaznamenán počet usmrcených osob při dopravních nehodách 

v některých evropských státech. 
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 [ Zdroj: www.mvcr.cz ] 

Obr. č. 6 – Graf počtu usmrcených osob – rok 2008 
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Největším problémem v ČR zůstává i po dvaceti letech od změny režimu nízká 

vymahatelnost práva a pravděpodobnost postihu nedodržování pravidel provozu na 

pozemních komunikacích. Ve srovnání s ostatními zeměmi vystupují na povrch 

konkrétní problematické oblasti. Čeští motocyklisté podstupují nejvyšší riziko 

smrtelného zranění v silničním provozu na ujetou vzdálenost, na dálnicích je vyšší 

úmrtnost než v ostatních zemích, navzdory vysokým inženýrským standardům české 

dálniční sítě. Také vozový park zůstává zastaralý a též nová vozidla nedisponují 

dostatečnými parametry pasivní bezpečnosti. Například jen 10% nových vozidel 

prodaných v roce 2009 v České republice je vybaveno upomínačem zapnutí 

bezpečnostních pásů.  

4.1. Evropské sdružení dopravních policií 

V rámci policejních složek Evropské unie bylo vytvořeno Evropské sdružení 

dopravních policií – TISPOL, jehož úkolem je jak spolupráce a výměna informací o 

účinném prosazování práva a boji s přestupci v provozu na pozemních komunikacích 

(např. formou společných, jednotně řízených a organizovaných dopravně 

bezpečnostních akcí v několika státech), tak i prevence prováděná formou výchovy a 

cíleně vedených kampaní na vybrané skupiny účastníků provozu na pozemních 

komunikacích. TISPOL sdružuje v současné době zástupce 22 dopravních policií 

v Evropě. TISPOL není typickou nevládní organizací z pohledu členské základny (členy 

jsou zástupci dopravních policií států Evropské unie a některých států střední a 

východní Evropy, např. Slovinsko), ale z pohledu dobrovolné účasti. Cílem této 

organizace je výměna zkušeností z oblasti metodik a postupů při provádění dozoru a 

dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, osvětová 

činnost ve sdělovacích prostředcích a v neposlední řady společné kontrolní akce na 

území členských států. 
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Na obrázku č. 7 jsou zeleně zakresleny evropské státy, ve kterých platí bodový 

systém. 

 

 

Obrázek č. 7 – Mapa s uvedením evropských států 

       [ Zdroj: www.mvcr.cz ]  

  4.1. Spolková Republika Německo 

Německý bodový systém pochází z konce 70. let 20. století a je považován za 

nejpropracovanější. Bodové konto má 18 bodů, v případě řidičů-začátečníků pouze 14 

bodů. Jednotlivé přestupky jsou hodnoceny 1 až 7 body. Bodová konta spravuje 

centrální spolkový registr ve Flensburgu. Při dosaženém počtu 7 bodů má řidič možnost 

absolvovat seminář, po kterém se mu odečtou 4 body. Při dosažení počtu 8-13 bodů 

obdrží řidič informaci o počtu bodů s varováním a má možnost absolvovat seminář, za 

který se mu odečtou 2 body. Při dosažení počtu 14-17 bodů je řidiči přikázán 

zdokonalovací seminář a doporučen dopravně-psychologický test a poté jsou mu 

odečteny 2 body z bodového konta. Při dosažení 18 bodů je řidiči odebrán řidičský 

průkaz na dobu nejméně 6 měsíců a navrácen až po úspěšném složení dopravně-

psychologického testu.  
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Za nadávky a neslušné posunky hrozí v Německu pokuta od 5 000 do 160 000 

korun. V Německu se obecně agresivita za volantem trestá mnohem přísněji než v ČR. 

Kromě pokut za vulgární gesta hrozí v Německu trest i za další skutky, které 

v České republice nejsou nezákonné. Například za blikání, kterým si někdo vymáhá, 

aby mu před ním jedoucí řidič uhnul, mohou němečtí policisté požadovat v přepočtu až 

10 500 korun. 

Ve Spolkové Republice Německu je povolena hranice 0,5 promile alkoholu 

v krvi. Pokud je řidiči při řízení motorového vozidla zjištěna poprvé hladina alkoholu 

v krvi vyšší než 0,5 promile, hrozí mu pokuta ve výši 500 €, zákaz řízení motorových 

vozidel na dobu 1 měsíc a 4 body v ústředním dopravním rejstříku. V případě, že 

dotyčný řidič spáchá takovýto přestupek podruhé, čeká ho pokuta ve výši 1 000 €, zákaz 

řízení po dobu 3 měsíců a 4 body v ústředním dopravním rejstříku. 

Pro řidiče začátečníky je vymezena nulová hranice alkoholu v krvi. Pod pojmem 

řidič začátečník se rozumí řidič mladší 21 let nebo ve zkušební době 2 let (od získání 

řidičského oprávnění). Pokud takovýto řidič řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu 

hrozí mu pokuta ve výši 250 € a 2 body v ústředním dopravním rejstříku. 

 

4.2. Slovensko 

Na Slovensku je od roku 2009 povolena maximální rychlost v obci 50 kilometrů 

za hodinu. Od loňského února se také zpřísnily postihy za dopravní přestupky. Řidiči 

navíc hrozí zákaz řízení motorových vozidel až na pět let, zatímco dříve přišel o 

řidičský průkaz nejvýše na dva roky. Pokuty bude možno od konce března 2010 zaplatit 

přímo na místě přestupku také bankovní kartou. Novinkou je možnost trest si 

odpracovat. 

Pokuty pro podnapilé řidiče se od roku 2009 na Slovensku také zvýšily a byla 

zavedena tolerance 0,2 promile alkoholu v krvi.  

Stejně jako v ČR platí na Slovensku nulová tolerance u alkoholu za volantem. 

Opilému řidiči hrozí pokuta od 6 000 do 26 000 korun. Ještě přísněji je postihováno 

odmítnutí dechové zkoušky.  
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 4.3. Polsko 

V Polsku platí bodový systém od roku 1993. Trestné body jsou udělovány od 1 do 

10 bodů, každé porušení má přidělený přesný počet trestních bodů. Po dosažení 24 bodů 

během jednoho roku je polskému řidiči odebrán řidičský průkaz. Podmínkou pro jeho 

vrácení je podmínka, že se řidič podrobí psychologickému vyšetření a složí státní 

zkoušku, součástí které je teoretická a praktická zkouška. Po překročení 20 trestných 

bodů do roka od prvního získání řidičského oprávnění, je řidiči odebráno řidičské 

oprávnění a musí složit kontrolní zkoušku. Oznámení o bodech udělených zahraničním 

řidičům je postoupeno kompetentním úřadům do zemí, kde mají trvalý pobyt. Jednou za 

šest měsíců se mohou řidiči, kteří se přiblíží k počtu 24 bodů zúčastnit školení, po 

kterém se jim odepisuje šest trestných bodů. Po roce od spáchání posledního přestupku 

jsou body vymazány a to v případě, že v průběhu této doby nebyl překročen limit (24 

bodů, respektive 20 trestných bodů). Body do evidence řidičů vkládá policie. Jestliže 

řidič jedním činem poruší více než jeden silniční předpis, zapisují se do evidence 

všechny jednotlivé přestupky, to znamená, že se body za tyto přestupky sčítají. O počtu 

udělených bodů se může řidič informovat na každé okresní či městské stanici na území 

vojvodství.    

Maximální počet deseti bodů získá řidič, který řídí vozidlo po požití alkoholu 

(méně než 0,5 promile) nebo látky podobně působící. Za trestný čin hodnocený stejným 

počtem bodů je považováno řízení vozidla v opilosti (více než 0,5 promile), za který je 

řidiči uložen trest zákazu řízení motorových vozidel v rozmezí jednoho až deseti let. 

4.4. Rakousko 

Od 1. července 2005 vstoupil u našich jižních sousedů v platnost nový záznamový 

systém (známý jako bodový systém). Dopravní odborníci se domnívají, že nyní již bude 

možné důsledněji a efektivněji postupovat proti agresivním a nepřizpůsobivým řidičům, 

kteří tím, že nerespektují dopravní předpisy, ohrožují nejen sebe, ale zejména zdraví a 

životy ostatních účastníků silničního provozu.  

Třináct přestupků je v každém případě zaneseno do místního a také centrálního 

registru řidičských průkazů. Při prvním přestupku je řidiči k peněžní pokutě dána navíc 

výstraha.  Při druhém přestupku, kterého se řidič dopustí v průběhu dvou let, se musí na 

vlastní náklady podrobit doškolování. Pro každý druh přestupku existuje zvláštní 

opatření (typ doškolování). Kdo se prohřeší tím, že řídí vozidlo s vyšší než povolenou 
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hladinou alkoholu, musí absolvovat dopravně psychologické doškolování, které je již 

stanoveno.  Rakouské automobilové kluby chtějí do systému doškolování prosadit jeden 

z jejich výcvikových kurzů bezpečné jízdy, autoškoly pak zdokonalovací jízdy 

v autoškole a Kuratorium chce pro řidiče-delikventy v odůvodněných případech v rámci 

doškolování kurz vedený dopravními psychology. Při prokázané neznalosti pravidel 

silničního provozu půjde o absolvování výuky v autoškole s následným přezkoušením. 

Dalšími nařízenými druhy doškolování mohou být kurz první pomoci a přednášky nebo 

semináře k tématu zajišťování nákladu. 

Při třetím provinění (dopravním přestupku) řidiče je mu v každém případě 

řidičský průkaz odebrán a to na dobu nejméně třech měsíců.  

 

13 přestupků, které jsou tvrdě postihovány: 

1. Nerespektování signálu s červeným světlem „Stůj!“ na křižovatce 

2. Nerespektování dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě při omezení řidičů jiných 

vozidel 

3.  Ohrožení chodců na přechodu pro chodce 

4. Nerespektování zákazu vjezdu nákladních vozidel s nebezpečným nákladem do 

tunelu 

5.  Porušení nařízení s ohledem na přepravní jednotky s nebezpečným zbožím při jízdě 

dálničními tunely 

6. Překročení hranice 0,1 promile alkoholu u řidičů nákladních vozidel 

7. Překročení hranice 0,1 promile alkoholu u řidičů autobusů 

8. Překročení hranice 0,5 promile alkoholu u řidičů ostatních osobních vozidel 

9. Nedbání nařízení o povinnosti přepravy dětí v zádržných systémech 

10. Nedbání červeného výstražného světla na železničních přejezdech a objíždění již 

stažených závor 

11. Jízda v dálničním pruhu určeném pro havarijní vozidla (hasiči, záchranná služba, 

policie) a tím jejich omezení 

12. Řízení vozidla, jehož technický stav nebo nedostatečně zajištěný náklad představují 

ohrožení bezpečnosti silničního provozu 

13. Nedodržení dostatečné vzdálenosti od 0,2 do 0,4 sekundy. Pod 0,2 sekundy 

(vzdálenost 7 metrů při rychlosti 130 km/h) je dopravními policisty řidičský průkaz 

odebrán okamžitě.  
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4.5. Francie 

Ve Francii byl bodový systém zaveden od 1.července 1992  a je tvořen 

bonusovými body, které se za přestupky odebírají. Na začátku mají řidiči plný počet 12 

bodů, avšak začátečníci pouze 6 bodů. Za přestupky se odečítá 1 až 6 bodů podle 

závažnosti. Po absolvování školení se několik bodů na konto řidiče přidá. 

Maximální množství alkoholu v krvi je 0,5 promile, s výjimkou řidičů autobusů, 

kteří nesmí mít víc než 0,2 promile alkoholu v krvi.  

Test na drogy musí podstoupit řidič, který je účastníkem dopravní nehody, 

spáchal závažný dopravní přestupek, překročil povolenou rychlost, nepoužil 

bezpečnostní pás nebo helmu. 

Řidiči, kteří nemají řidičský průkaz déle než dva roky, musí dodržovat následující 

limity: 80 km/h na silnicích, 100 km/h na dálničních obchvatech měst, 110 km/h na 

dálnicích. Dále musí mít na zadní části vozidla disk s červeným písmenem A. Tento 

disk se nevyžaduje u zahraničních turistů, ale zmíněné rychlostní limity mají také 

dodržovat.  

4.6. Velká Británie 

Ve Velké Británii funguje bodový systém od roku 1982 a vztahuje se jen na vážné 

přestupky. Přestupky řeší soudci a kromě záznamu do centrálního registru je mají řidiči 

vyznačeny i v řidičských průkazech. Na rozdíl od dalších zemí zde nepoužívají systém 

zahlazování trestných bodů formou jakýchsi doškolovacích kurzů. Body zde přidělují 

neprofesionální soudci a každoročně k 1. lednu se řidičům určitý počet bodů zahladí.  

4.7. Itálie 

Od srpna 2009 byly v Itálii výrazně zvýšeny pokuty za přestupky spáchané 

v nočních hodinách. Pokuty řidičů či jiných účastníků silničního provozu mohou 

překročit 51 tisíc korun. Jedná se především o překročení rychlosti, hranice alkoholu 

v krvi, za nerespektování červeného signálu, nedodržení bezpečné vzdálenosti či jízdu 

v odstavném pruhu. Následovat může i odnětí řidičského průkazu a zabavení vozidla. 

Za závažnější přestupky se řidičům odečítají body (od 1 do 10 bodů) z celkového 

počtu dvaceti bodů. Toto platí i pro zahraniční motoristy, po dosažení maximálního 

počtu 20 bodů je odebrán řidičský průkaz na dobu 6 měsíců až 2 roky. ŘP je odebrán 

také při jakémkoli přestupku k němuž došlo pod vlivem alkoholu či drog. 
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4.8. Dánsko 

Dánský bodový systém neplatí pro zahraniční řidiče, ale pokuty mohou dostat 

stejně vysoké jako tamní motoristé. V Dánsku se postihuje hrubé porušení dopravních 

předpisů velmi přísně. Jednotlivé přestupky jsou ohodnoceny jedním bodem a řidič, 

který během tří let získá více než tři body, přijde o řidičský průkaz. Pro jeho vrácení je 

podmínka úspěšného vykonání teoretické a praktické zkoušky v plném rozsahu.  

Nejpřísnější jsou tresty za jízdu pod vlivem alkoholu, které jsou rozděleny do tří 

skupin. Při zjištění 0,09 promile alkoholu v krvi je řidiči zadržen řidičský průkaz a 

pokuty mohou ve správním řízení dosáhnout až čtvrtiny ročního platu. Při hodnotě vyšší 

než 1,2 promile pak hrozí řidiči vězení. 

 

 4.9. Maďarsko 

V Maďarsku byl bodový systém zaveden v roce 2001 a bezprostředně poté se 

nehodovost v zemi výrazně snížila. Maďarský řidič může nasbírat maximálně 18 bodů a 

poté mu policie odebere řidičský průkaz na půl roku a k jeho navrácení musí absolvovat 

nové školení a složit zkoušky. Každý bod má „životnost“ dva roky a následně se 

z evidence vymaže. 

Na území Maďarska platí absolutní zákaz řízení motorových vozidel pod vlivem 

alkoholu. Jestliže je řidič přistižen s obsahem alkoholu v krvi do 0,8 promile, bude 

pokutován. Jestliže množství alkoholu v krvi je vyšší než 0,8 promile bude proti řidiči 

vedeno soudní řízení. 

 

4.10. Španělsko 

Ve Španělsku byl bodový systém zaveden 1. července 2006 stejně jako v České 

republice. Podle francouzského vzoru má každý řidič na počátku 12 bonusových bodů, 

které se při přestupcích odebírají.  

Řidič s vyšším množstvím alkoholu v krvi, než je povoleno, je pokutován. 

Všeobecný limit alkoholu v krvi je 0,8 promile. Pro profesionální řidiče a pro řidiče, 

kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky, platí limit 0,3 promile alkoholu v krvi. 

Pokud řidič překročí povolený limit nebo odmítne dechovou zkoušku, může mu policie 

odebrat vozidlo, uložit pokutu do 600 EUR a v některých případech může jít i do 

vězení. 
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5. Závěr 

 

Cílem mé práce bylo alespoň rámcově vysvětlit pojem dopravní nehody, vymezit 

hlavní příčiny dopravních nehod a podrobněji je analyzovat v rámci České republiky. 

Dále jsem se zabýval nejčastějšími dopravními přestupky a bodovým systémem 

hodnocení řidičů. Ve své práci také zmiňuji některá celorepubliková opatření vedoucí 

k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Česká republika je v oblasti bezpečnosti silničního provozu stále pozadu oproti 

vyspělým státům Evropské unie.  

Problém neustále velkého počtu dopravních nehod a zejména jejich následků 

nelze odstranit pouze legislativními změnami. Uvedený proces začíná již výchovou 

účastníků silničního provozu, jež má počátek v  rodině, dále pokračuje přes různá 

školská zařízení až po běžný každodenní život. Jde tedy o dlouhodobý proces. 

Kvalitní právní normy jsou v uvedené oblasti a obecně v celém právním státě 

nejdůležitější. Normy v oblasti silniční dopravy musí působit jak preventivně, tak i 

represivně. Podobně je tomu i u bodového hodnocení řidičů. 

Ve své práci také porovnávám některé země Evropské unie a jejich bodové 

systémy. Také se zmiňuji a analyzuji nehodovost v Evropě.  

Neustálé legislativní úpravy v oblasti silničního provozu a to především novely 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, značně 

přispívají ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Naproti tomu je spousta oblastí v 

problematice silničního provozu, které nejsou legislativně upraveny nebo jsou 

upraveny, ale nedostatečně. Jako příklad bych chtěl uvést několik oblastí, kde si 

myslím, že jejich legislativní úprava či změna by výrazně přispěla ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu a mnohdy i zlepšení chování, či snížení agresivity 

některých řidičů a jiných účastníků silničního provozu.  

Zejména jednou nedostatečně legislativně upravenou oblastí v silničním provozu 

je problematika osoby blízké a tím následné vyhýbání odpovědnosti za spáchaný 

dopravní přestupek, což úzce souvisí s přestupkem jako je odjetí z místa dopravní 

nehody, kdy následně při případném zjištění řidiče, který z místa nehody ujel a přiznal 

se, je zde nedostatečný postih. Dále by se měla přehodnotit otázka odpovědnosti 

vlastníka motorového vozidla, kde by bylo zapotřebí stanovit jasná pravidla převodu 
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(změna vlastníka) motorového vozidla na nového majitele a následné sankce za 

nesplnění povinnosti. 

Další důležitou oblastí k zamyšlení a provedení změny legislativní úpravou jsou 

některé bodované banální přestupky, které je nutné přehodnotit, kdy například porušení 

ustanovení o osvětlení bych vyřadil ze seznamu bodovaných přestupků, kdy se 

zpravidla jedná pouze o „zapomenutí rozsvítit“, což bych ohodnotil jako neúmyslné 

porušení zákona. Oproti tomu u dopravní nehody, ke které nedojde z bodované příčiny, 

není většina dopravních nehod bodově ohodnocena. Následek dopravní nehody je pro 

společnost určitě větším nebezpečím než je např. nesvícení za denního světla. 

Dále bych mezi přestupky podléhající bodovému hodnocení doplnil například 

otáčení přes podélnou čáru souvislou či dvojitou podélnou čáru souvislou a také 

nerespektování dopravní značky STOP. Tyto přestupky jsou dle mého názoru hrubým a 

úmyslným porušením zákona o silničním provozu, za které v současné době řidiči hrozí 

„pouze“ bloková pokuta do výše 2 000,- Kč.  

Důležitou součástí volající po legislativní změně je i samotné přestupkové řízení, 

kdy velké množství přestupků v dopravě nelze vyřešit v blokovém řízení a tím se řízení 

o přestupcích prodlužuje, zatěžuje se státní správa a uložená sankce již nemá tak velký 

výchovný efekt. 

Domnívám, že by absolventům autoškol měl být vydáván řidičský průkaz na 

zkoušku, jak je tomu v některých evropských zemích. Tito řidiči by podle mého názoru 

neměli minimálně do dvou let od ukončení autoškoly, tedy získáním řidičského 

oprávnění usednout do vozidla s vyšším obsahem než 1600 cm³ a podobně jako je tomu 

ve Francii, řidiči, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky, by měli mít zákonem 

stanovené následující limity dodržování rychlosti a to: 80 km/h na silnicích mimo obec 

a 100 km/h na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. K tomuto bych navrhoval 

ještě povinné označení na zadní části vozidla, těchto řidičů začátečníků, jako tomu je 

také ve Francii, kdy řidič začátečník musí mít vzadu označené vozidlo červeným 

písmenem „A“. Dále by řidič začátečník směl dovršit pouze 6 bodů s následným 

povinným školením, kdy by se nu po absolvování školení několik bodů z konta 

odečetlo.  

Právě tito mladí a nezkušení řidiči jsou nejčastějšími účastníky dopravních nehod. 
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