
ZÁPIS 
z 1. zasedání Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu, které se 

uskutečnilo dne 7. prosince 2004 od 14,00 hod. v budově Ministerstva   dopravy,  nábřeží 
L. Svobody 12/22, Praha 1 

 
Účast - viz prezenční listina, která je uložena v sekretariátu Rady vlády České republiky pro 
bezpečnost silničního provozu. 
 
Zasedání zahájil tajemník Rady vlády Mgr. Robert Šťastný a předal slovo panu předsedovi 
Rady vlády a ministru dopravy Ing. Milanu Šimonovskému, který přivítal přítomné členy 
Rady vlády a hosty zasedání. Hovořil to situaci na českých silnicích, která je dlouhodobě 
neutěšená, přináší cca 1300 mrtvých ročně a obrovské materiální škody. V posledním období 
však dochází ke snížení počtu obětí na našich silnicích.  
Vláda ČR ve spolupráci s dalšími orgány a organizacemi činí jednotlivá opatření k tomu, aby 
se tato situace zásadním způsobem změnila k lepšímu. Nejdůležitějším krokem tímto směrem 
bylo v uplynulém období přijetí dlouhodobého koncepčního materiálu - Národní strategie 
BESIP, který stanoví základní směry činnosti jednotlivých zainteresovaných orgánů a 
subjektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu ve výhledu do roku 2010, s cílem snížit 
počet mrtvých na českých silnicích na polovinu stavu roku 2002.  Národní strategie se 
rozpracovává v ročních Akčních plánech a tyto Akční plány se předkládají Vládě ČR ke 
schválení. 
 
Byl schválen program zasedání s tím, bod 5 bude projednán jako bod 8. 
 
 
K bodu 2. Předání jmenovacích dekretů členům Rady vlády 
Přítomní členové Rady vlády obdrželi jmenovací dekrety při prezentaci, ostatním členům 
budou zaslány poštou. 
 
K bodu 3. Schválení Jednacího řádu Rady vlády 
Bylo přijato usnesení č. 1. 
 
K bodu 4. Informace o nehodovosti v silničním provozu za měsíce leden – říjen 2004  
Úvodní slovo přednesl  plk. Ing. Zdeněk Bambas – ředitel Ředitelství služby dopravní policie. 
 
Závěry z diskuse: 
Z diskuse vyplynulo, že na poklesu počtu usmrcených se podílejí aktivity dopravní policie, 
legislativa a preventivní aktivity Ministerstva dopravy, a také aktivní práce novinářů. 
K tomuto bodu nebude přijímáno usnesení  - jedná se o informaci. 
 
 
K bodu 5. Představení plánovaných aktivit BESIP na rok 2004 a 2005 
Závěr z diskuse: 
BESIP Ministerstva dopravy bude iniciovat schůzku a Autoklubem ČR o  zapojení Autoklubu 
ČR do promoaktivit bezpečnostních pásů. 
K tomuto bodu nebude přijímáno usnesení  - jedná se o informaci. 
 
 
 
 



K bodu 6. Plán práce Rady vlády na rok 2005 
Závěr z diskuse: 
Z diskuse vyplynulo, že pravidelnými tématy by měly být legislativa, informační aktivity, 
dopravní výchova, autoškoly a stav silnic. 
Zástupce MŠMT navrhl zpracovat rozbor o aktivitách Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy a podklady zapracovat do připravovaných materiálů Ministerstva dopravy. Je 
nutná spolupráce všech subjektů jak Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy tak Svazu měst a obcí atd. 
Bylo přijato usnesení č. 2. 
 
K bodu 7. Informace o zřízení Nadace BESIP 
Úvodní slovo přednesla Mgr. Ludmila Roubcová – ředitelka Nadace BESIP 
K tomuto bodu nebude přijímáno usnesení  - jedná se o informaci. 
 
 
K bodu 8. Informace o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu schválené 
usnesením Vlády ČR č. 394 ze dne 28. dubna 2004 a o Akčním plánu pro realizaci 
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 
Členové Rady byly seznámeni s aktuálním stavem tvorby Akčního plánu pro rok 2005 a 
pozitivně byla hodnocena činnost pracovní skupiny pro tvorbu Národní strategie, ve které 
pracují odborníci z několika ministerstev. Činnost této pracovní skupiny bude pokračovat i 
v roce 2005 a o jejích výsledcích budou členové Rady informováni. 
 
 
K bodu 9. Různé 
Předseda Rady vlády a ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský informoval o tom, že členům 
Rady budou e-mailem zasílány informace o legislativním plánu práce Ministerstva dopravy 
do konce tohoto funkčního období.  
Popřál všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce. Je 
připraven se sejít s členy Rady vlády i mimo zasedání Rady a jednat o otázkách bezpečnosti 
silničního provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Ing. Milan Šimonovský 
                                                                   předseda Rady vlády a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jarmila Polívková 


