ZÁPIS
ze 17. zasedání Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 9,30 hod. v budově Ministerstva dopravy,
nábřeží Ludvíka Svobody 12/22, Praha 1


Účast - viz prezenční listina, která je uložena v sekretariátu Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu (dále jen „Rada"). Přítomno bylo 17 členů s právem hlasovacím. Současně jsou zde uložena i zmocnění k zastupování členů Rady. Ze zasedání Rady byl pořizován zvukový záznam, z tohoto důvodu byl písemný záznam vyhotoven pouze bodově.

Zasedání z pověření předsedy Rady a ministra dopravy zahájil náměstek ministra Ing. Ivo Toman, MBA.

Náměstek ministra dopravy Ing. Toman přivítal přítomné členy Rady a hosty tohoto zasedání:
-	plk. Ing. Leoš Tržil, ředitel Služby dopravní policie Policejního prezidia Policie ČR
-	pplk. Petr Sobotka, pracovník Služby dopravní policie Policejního prezidia Policie ČR
-	Ing. Petr Kraus, koordinátor bezpečnosti a zkoušky vozu ze společnosti Škoda Auto, a.s.
-	Ing. Pavel Nahodil, z odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy
-	MUDr. Jarmila Číhalová, město Kroměříž
-	JUDr. Miroslav Fiřt, ředitel oddělení mezinárodních vztahů ÚAMK ČR

Navržený Program 17. zasedání Rady byl schválen přítomnými jednomyslně.

K bodu č. 1 - Problematika výuky řidičů motocyklů v návaznosti ke zkoušce z odborné způsobilosti současný stav - návrh řešení
Informaci přednesl Ing. Pavel Nahodil, vedoucí oddělení agend řidičů Ministerstva dopravy. K bodu proběhla rozsáhlá diskuse.
Závěr diskuze: Ministerstvo dopravy prověří možné zrychlení harmonogramu přijetí nového zákona o autoškolství.
K uvedenému materiálu nebylo přijato usnesení.

K bodu č. 2 - Oblast dopravní infrastruktury - informace o činnosti EuroRAP - výsledky projektu ATLAS „Evropský atlas bezpečnosti silničního provozu"
Prezentaci představil zástupce ÚAMK JUDr. Miroslav Fiřt.
K uvedenému bodu proběhla rozsáhlá diskuze. Na závěr informoval zástupce ÚAMK přítomné o konání a průběhu mezinárodní konference FIA „FIA CONFERENCE WEEK 2012 and ROAD SAFETY DAY", kterou pořádá ÚAMK v Praze ve dnech 26. - 29. června. Současně pozval všechny přítomné zejména na akci „Den bezpečnosti silničního provozu", která se uskuteční dne 28.června ve spodní části Václavského náměstí. K uvedenému materiálu nebylo přijato usnesení.
K bodu č. 3 - Vyhodnocení účinnosti dotace na provoz vozidel VW Passat R 36 na dálniční síti
Informaci přednesl plk. Ing. Leoš Tržil, ředitel Služby dopravní policie Policejního prezidia Policie ČR. Obsahem diskuze byla i otázka financování Národní strategie BESIP (dále „NSBSP") z vybraných pokut. Financování NSBSP je obsahem 4. bodu jednání. K uvedenému materiálu nebylo přijato usnesení.

Kbodu č. 4 - Kontrola plnění usnesení Rady vlády
Kontrolu plnění provedla tajemnice Rady Ing. Pánková

Usnesení č. 30 k bodu jednání „Příprava řidičů (autoškolství): vyhodnocení současného stavu, metodické řízení autoškol, systém kontroly práce autoškol a praktické provádění kontrol" Rada vlády: doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy urychleně realizovat projekt dopravní výchova na základních školách
PaedDr. Salavcová z Odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovala Radu, že zásadní závěry „Metodického doporučení" byly zapracovány do revize rámcového vzdělávacího programu pro 1. i 2. stupeň základních škol. MŠMT žádá spolupráci při zajištění metodických pomůcek pro učitele ZŠ.
Ing. Pánková informovala o připravovaných e-learningových kurzech pro učitele na webu BESIP včetně interaktivních her pro žáky ZŠ a přislíbila pomoc při zajištění metodických pomůcek.
Usnesení č. 30 je splněno.

Usnesení č. 32 k bodu jednání „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 v ČR"
Rada vlády: ukládá sekretariátu Rady vlády, aby zajistil na úrovni Rady vlády zřízení pracovní skupiny, která by k realizaci usnesení č. 25 ze dne 15. 4. 2010 zahájila do konce roku 2011 diskuzi o způsobu podílového financování opatření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a
Rada vlády: ukládá sekretariátu Rady vlády, aby zajistil, že nejpozději na 1. zasedání Rady vlády v roce 2012 bude Radě vlády předložen návrh materiálu o způsobu financování NSBSP

Ing. Pánková informovala o zřízení a činnosti pracovní skupiny Ministerstva dopravy k financování Národní strategie BESIP a navrhla její transformaci do Výboru pro financování Národní strategie BESIP viz bod 5.
Informace k možnosti financování představila JUDr. Horáková. Závěr diskuze:
Přijmout usnesení, které uloží Výboru pro financování NSBSP zajistit pro realizaci usnesení
rady vlády č. 25 z roku 2010:
• zpracování návrhu modelu podílového financování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu ze soukromých a veřejných zdrojů založený na rozsahu předpokládaného snížení socioekonomických ztrát v důsledku snížení dopravních
nehod a jejich následků, případně návrh možného finančního zapojení subjektů, které profitují na silničním provozu,
•	zpracování modelu financování opatření NSBSP (jednotný dopravně bezpečnostní webový portál a grantový systém)

Současně byl stanoven časový harmonogram plnění:
Kontrolní termín pro CDV: 15. června 2012, odevzdání materiálu CDV: do konce července 2012. V srpnu diskuse členů výboru pro financování, úpravy materiálu. Rozeslání materiálu členům Rady vlády 14 dní před zasedáním Rady a zařazení materiálu k diskusi na zářijové jednání Rady vlády.
Zároveň JUDr. Horáková přednesla návrh na vytvoření jednotného informačního portálu, který bude soustřeďovat veškeré informace k problematice bezpečnosti silničního provozu. Ing. Pánková informovala o nově připravovaném webu BESIP, který tento záměr bude naplňovat.
Bylo přijato usnesení č. 38


K bodu č. 5 - Návrh na zřízení Výborů Rady vlády
Návrh na zřízení Výborů Rady, jejich složení a předmět jednání představila Ing. Pánková. K bodu proběhla diskuse k orientaci jednotlivých výborů. Závěr diskuse:
přijmout usnesení, kterým Rada
a)	zřizuje Výbory Rady:
•	Výbor pro dopravní výchovu a osvětu
•	Výbor pro dopravně bezpečnostní legislativu
•	Výbor pro bezpečné pozemní komunikace a bezpečná vozidla
•	Výbor pro financování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
b)	schvaluje navržené složení jednotlivých výborů a předmět jejich činnosti. Bylo přijato usneseni č. 39


K bodu č. 6 - Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2011
Prezentaci přednesl Mgr. Bc. Jaroslav Kubík ze samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy včetně hlavních závěrů plnění NSBSP za rok 2011 - nepodařil se naplňovat hlavní cíl, tj. snižovat počet úmrtí na silnicích, je velmi rozdílná míra systémového přístupu jednotlivých krajů, přetrvávajícím problémem je nedostatek finančních prostředků zejména pro obce.
K materiálu nebylo přijato usnesení.


K bodu č.7 - Přehled o vývoji nehodovosti v roce 2011 a vývoj nehodovosti od ledna 2012 na území ČR
Prezentaci představil pplk. Petr Sobotka, pracovník Služby dopravní policie Policejního prezidia Policie ČR. Z diskuse vyplynul požadavek členů vždy uvádět do statistického přehledu nehodovosti i počty nehod, při kterých došlo ke zranění či usmrcení osob. Toto bylo ze strany zástupců Policejního prezidia ČR přislíbeno. K uvedenému materiálu nebylo přijato usnesení.


K bodu č.8 - Realizace projektu WHO „Bezpečná komunita" v České republice
Prezentaci představila zástupkyně MZdr MUDr. Jarmila Číhalová K uvedenému materiálu nebylo přijato usnesení.

K bodu č.9 - Návrh úpravy Jednacího řádu Rady vlády
Návrhy k úpravě Jednacího řádu přednesla členka sekretariátu Rady Hana Zákostelská. Rada vyslovila souhlas s navrženými změnami. Bylo přijato usnesení č. 40

K bodu č.10 Informace o činnosti BESIP za rok 2011 a plán na rok 2012
Prezentaci představila Ing. Pánková, podala informaci o nové strategii, o strategických projektech, přípravě nového webového portálu BESIP a návrhu nového loga. Přijato usnesení č. 41

K bodu č. 11 Různé
Členy rady byl podán návrh na zasílání materiálů i pravidelně přizvaným hostům. Sekretariátem Rady toto bude napříště zajištěno.
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Ing. Ivana Pánková tajemnice Rady vlády

