ZÁPIS
z 2. zasedání Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu, které se
uskutečnilo dne 10. března 2005 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, omluvil účast pana ministra a
místopředsedy Rady a předal slovo panu RNDr. Petru Pospíchalovi, zástupci předsedy Rady
vlády a ministra dopravy Ing. Milana Šimonovského.
RNDr. Petr Pospíchal přivítal jako hosty zasedání slovenskou delegaci ve složení:
Ing. Jaroslav Hnatič – generální ředitel sekce dopravní politiky a člena Rady vlády Slovenské
republiky pro BESIP a Ing. Štefana Pristaše – pověřeného vedoucím oddělení BESIP a
tajemníka Rady vlády Slovenské republiky pro BESIP.
Slovenská strana v krátké prezentaci představila slovenskou Radu vlády pre bezpečnost
cestnej premávky.
Byl schválen program 2. zasedání Rady vlády.

K bodu 1. Kontrola plnění usnesení Rady vlády
Tajemník Rady informoval o tom, že úkoly uložené sekretariátu 1. zasedáním Rady byly
splněny.
K bodu 2. Informace o nehodovosti v silničním provozu za rok 2004 a za leden 2005
Úvodní slovo přednese plk. Mgr. Vladislav Husák – náměstek policejního prezidenta pro
uniformovanou policii a plk. Josef Tesařík z Policejního prezidia přednesl prezentaci k této
informaci.
Diskuse:
K tomuto bodu byla široká diskuse.
Závěr diskuse:
Značný vliv na zlepšení situace v silniční provozu v České republice bude mít bezesporu
přijetí novely zákona č. 361/2000 Sb.
Jedná se o informaci, která bude podávána pravidelně a z tohoto důvodu nedoporučujeme
přijímat usnesení.
K bodu 3. Spolupráce v oblasti BESIP na krajské a místní úrovni
Mgr. Robert Šťastný podal ústní informaci o připravovaném projektu „Bezpečná obec“.

K bodu 4. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok
2004
Úvodní slovo přednesl Mgr. Robert Šťastný.
Bylo přijato usnesení č. 3 všemi přítomnými členy Rady.

K bodu 5. Informace o poskytování dopravních informací účastníkům silničním provozu
Z iniciativy místopředsedy Rady vlády Mgr. Koudelného se zaslala informace členům Rady
s cílem seznámit členy s připravovaným řešením systému dopravních informací. Materiál
představil Ing. Pavel Šustr z odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy.
Diskuse:
K tomuto bodu byla široká diskuse. Členové Rady vlády mohou případné připomínky zaslat
e-mailem na náměstka ministra Ing. Jiřího Kubínka v jehož kompetenci se materiál
připravuje.
K bodu 6. Informace o novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích
Návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., je v současné době před projednáním v hospodářském
výboru PSP. Přesný termín projednání zatím není znám, doposud se sešlo přes 200
pozměňovacích návrhů, které se dotýkají všech částí zákona. Příslušné odbory MD je v
současné době procházejí a zaujímají k nim stanovisko.
Diskuse:
Z diskuse vyplynulo, aby Rada vlády přijala usnesení, které každý člen Rady bude v rámci
svých možností podporovat vládní návrh novely zákona č. 361/2000 Sb.
Bylo přijato usnesení č. 4 všemi přítomnými členy Rady.

K bodu 7. Informace o aktivitách BESIP – zhodnocení předcházejícího období a plán na
další období
Aktivity BESIP prezentoval tajemník Rady vlády a vedoucí oddělení BESIP Mgr. Robert
Šťastný.
Bylo přijato usnesení č. 5 – dva členové Rady se zdrželi hlasování.
K bodu č. 8. Udělení čestných uznání pro pedagogické pracovníky za mimořádné
úspěchy při dopravní výchově dětí a mládeže za rok 2004
Úvodní slovo přednese Mgr. Robert Šťastný – tajemník Rady.
Bylo přijato usnesení č. 6 všemi přítomnými členy Rady.

K bodu 9. Různé
Ing. Antonín Šípek, Sdružení automobilového průmyslu informovat přítomné o připravované
akci s BESIPem na příští rok „Bezpečně na motocyklu“.
Ing. Špička, Autoklub ČR vznesl dotaz, zda bude BESIP vyhlašovat duben měsícem
bezpečnosti.

Mgr. Robet Šťastný informoval přítomné o všech plánovaných akcích na duben 2005.
Ing. Štefan Pristaš, tajemník slovenské Rady vlády pro BESIP konstatoval, že i na Slovensku
je duben měsícem bezpečnosti.
RNDr. Petr Pospíchal poděkoval všem členům za aktivní účast a vstřícnou atmosféru a
jménem pana ministra pozval všechny členy na další zasedání.

Ing. Milan Šimonovský
předseda Rady vlády a ministr dopravy

Zapsala: Jarmila Polívková
11. 3. 2005

