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Usnesení č. 8 vlády ČR ze dne 4. ledna 2021: SCHVÁLENO

Strategie BESIP 2021-2030 zveřejněna na iBESIP.cz
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Úkoly dle usnesení vlády ke Strategii BESIP 2021-2030

 zabezpečit plnění Strategie (ministři vnitra, zdravotnictví, obrany a školství a představitelé
krajských úřadů a ORP/ doporučuje hejtmanům, primátorovi hl.m. Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům ORP)

 zabezpečit a koordinovat plnění Strategie (ministr dopravy)

 informovat vládu vždy do 30. června následujícího roku o plnění strategických cílů a
ukazatelů Strategie za uplynulý rok (ministr dopravy)

 navrhnout ministru dopravy do 30. června 2022 opatření Akčního plánu Strategie na
období 2023-2024 (ministři vnitra, zdravotnictví, obrany a školství)

 informovat ministra dopravy do 30. listopadu 2022 o plnění Akčního plánu Strategie na
období 2021-2022 (ministři vnitra, zdravotnictví, obrany a školství)

 předložit vládě k projednání do 31. ledna 2023 vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategie

na období 2021-2022 a návrh Akčního plánu Strategie na období 2023-2024 (ministr
dopravy)
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Strategické cíle 2021-2030

• Cíle totožné s EU, do roku 

2030 usmrceno a těžce 

zraněno o 50 % méně osob 

oproti výchozímu stavu

• vzhledem k vlivu COVID-19 

nebude výchozím stavem 

počet úmrtí v roce 2020, ale 

2019 nebo průměr 2017-19

• předpoklad pro 2021 = méně 

než 502 úmrtí, zlepšení ale 

nesmí vyplývat jen z COVID
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Srovnání jednotlivých dekád v ČR (období 1991-2030)

• V období 2011-2020 bylo na 

pozemních komunikacích 

v důsledku dopravních nehod 

usmrceno 5 879 a těžce zraněno 

25 463 osob

• Oproti předchozí dekádě

o 46 % méně usmrcených 

a o 42 % méně těžce zraněných

• Předpoklad pro období 2021-

2030 vychází ze strategických 

cílů Strategie pro dané období
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Rozdíl 2011-2020 vs. 2001-2010 (ČR -45,8 %, resp. -41,6 %)
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Provázanost v jednotlivých úrovních

Klíčové je přenesení Strategie 

z národní úrovně do úrovní 

krajských a místních, kde je prostor 

věnovat se jednotlivým specifikům 

včetně konkrétních nehodových 

lokalit, k jejichž určení poslouží 

vhodná certifikovaná metoda.
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Certifikované metodiky pro místní strategie
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Priority Strategie BESIP 2021-2030

Rychlost - 40 % nehod s úmrtím v důsledku nepřiměřené rychlosti

Mladí řidiči - 18% nehodn s úmrtím zaviní řidiči 18-25 let

Nehodové lokality - 40% nehod ve shlucích na 3% sítě 

Pokročilé technologie

Účinný dohled a vymahatelnost
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Klíčové ukazatele Strategie

EU pro dekádu 2021-2030 definovala 8 klíčových 
ukazatelů (KPI), které budou vyhodnocovány 
ve všech členských zemích:

• Rychlost

• Bezpečnostní pásy

• Ochranné vybavení 

• Alkohol 

• Distrakce (rozptýlení pozornosti)

• Bezpečnost vozidel

• Infrastruktura

• Ponehodová péče
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Veřejný konzultační proces pro AP 2023-2024 a další 

Veřejný konzultační proces k akčnímu plánu pro období 2023-2024 Strategie BESIP 2021-2030

Akční plán je v současné dekádě koncipován do dvouletých období. Mimo odpovědné a spolupracující 
subjekty může k plánu pro období 2023-2024 historicky poprvé podat podnět kdokoli. 

Máte nápad jak snížit následky dopravních nehod v České republice? Sem s ním! 

Aktivita

Odpovědnost

Spolupráce

Poznámka

Děkujeme za Váš podnět!

Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy

ODESLAT
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Dopravní nehody v ČR

https://www.nehody.cdv.cz

Měsíční aktualizace

Mapa dopravních nehod

• Desítky informací u každé nehody

12 filtrů v interaktivní části:

• Rok, měsíc, kraj, lokalizace, 
den/noc, druh komunikace, 
směrové poměry, příčiny, následky 
osob, pohlaví, věk, kategorie



Mgr. Tomáš Neřold M.A.
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tomas.nerold@mdcr.cz


