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Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení 

povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy 

 

ABSTRAKT: 

V rámci této práce budeme usilovat o pojednání problematiky (navazujícího) právního 

hodnocení dopravních situací, kdy řidič požívající práva přednosti v jízdě se pohyboval 

výrazně nedovolenou rychlostí, která je v příčinné souvislosti s následnou kolizí. K dané 

problematice budou uvedena klíčová judikatorní rozhodnutí a usnesení Nejvyššího soudu 

ČR, poznámky k názvosloví, technický pohled na problematiku přednosti v jízdě a bude také 

uvedena určitá rozvaha nad právním typem posouzení dané problematiky. 

 

ABSTRACT: 

This paper deals with the issue of legal assesment of traffic situation, when driver, using 

the right of way, was excessively speeding, which was the cause of traffic collision. As 

a crucial concepts are also stated main court rulings and resolution of the Czech republic 

Supreme Court, some terminology notes, the technical view on the right of way and 

consideration over legal assessment of the issue. 
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1. Úvod 

 

V rámci této práce budeme usilovat o pojednání problematiky (navazujícího) právního 

hodnocení dopravních situací, kdy řidič požívající práva přednosti v jízdě se pohyboval 

výrazně nedovolenou rychlostí, která je v příčinné souvislosti s následnou kolizí a se železnou 
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pravidelností také s rozsahem jejích následků. To platí zejména v případě motocyklistů, 

jakožto na životě nejvíce ohrožených účastníků předmětného typu dopravních nehod. 

Autor této práce, ač „neprávník“ pozorně a se zájmem sleduje judikaturu k předmětné 

problematice a rád by na tomto místě po „několikaleté rozvaze“ otevřeným a nezaujatým 

způsobem uvedl svůj pohled na (údajné) příčiny nejednotného právního posuzování 

předmětného typu dopravních nehod. 

Zda tomu tak skutečně je, či není, bude teprve v této práci předmětem zkoumání. Faktem je, 

že ona nejednotnost právního typu posuzování (ať již skutečná či zdánlivá) bývá laickou 

i odbornou veřejností nezřídka kritizována, [17]. 

Určitou inspirací pro vytvoření této práce byly práce kolegů Ing. Bc. Marka Semely, Ph.D. 

(ÚSI VUT v Brně) [5] a doc. Ing. Jindřicha Šachla, CSc. (Ústav soudního znalectví v dopravě 

- ČVUT v Praze FD) [4], které poukázaly na nejednotnou judikaturu v této oblasti. Tato 

nejednotnost se v posledních letech, k jejich méně či více projevené nelibosti, přiklání ve 

prospěch řidičů, kteří sice požívali práva přednosti v jízdě, ale současně výrazným způsobem 

překročili dovolenou rychlost jízdy. 

Autor této práce by však rád zašel ještě dále, kdy bude citovat nejen části klíčových 

(principiálních) judikatorních rozhodnutí a usnesení Nejvyššího soudu ČR (dále jen NS), ale 

zároveň se pokusí odpovědět na otázku „ZDA“ se vůbec „duch“ několika zásadních právních 

výroků z posledních let markantně liší od právních názorů starších a pokud případně ano, tak 

„PROČ“ tomu tak je. 

Povinnost „dát přednost v jízdě“ je povinností uloženou účastníkům silničního provozu, kteří 

v zákonem vyjmenovaných dopravních situacích kříží koridor pohybu účastníkům tzv. 

„oprávněným“, viz Zákon č. 361/2000 Sb., „Jízda v jízdních pruzích“ § 12 odst. 7, 

„Vyhýbání“ § 20, „Odbočování“ § 21 odst. 5, 6, 7, „Jízda křižovatkou“ § 22 odst. 1, 2, 5, 

„Vjíždění na pozemní komunikaci“ § 23 odst. 1, „Železniční přejezd“ § 28 odst. 5, „Řízení 

provozu světelnými signály“ § 70 odst. 2 písm. „c, g“, [1], [2]. 

Vlastní výklad pojmu „dát přednost v jízdě“ je v Zákoně č. 361/2000 Sb. uveden pod 

ustanovením „Vymezení základních pojmů“ § 2 písm., „q“, kdy povinnost „dát přednost 

v jízdě“ spočívá v tom, aby: „řidič nezahájil jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich 

nepokračoval, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo 

rychlost jízdy“, [1], [2]. 

Zákon č. 361/2000 Sb. řidiči, požívajícímu práva přednosti v jízdě, mimo víceméně obecného 

ustanovení § 4 písm. „a“ „Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích“ (aby 

svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob …), taxativně neukládá 
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povinnost odvracet vznik dopravních nehod a s nimi spojených negativních následků. To 

však neznamená, že tento řidič je oprávněn beztrestně a nevynuceně narážet do jiných 

účastníků silničního provozu, kteří se z nějakého důvodu ocitli v jeho oprávněném 

koridoru jízdy. 

Legislativně byla dříve povinnost odvracet vznik dopravního či jiného nebezpečí obecně 

uložena ustanovením § 415 tzv. „starého“ Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. jako tzv. 

„Generální prevenční povinnost a odpovědnost za škodu“: „Každý je povinen zachovávat 

takový stupeň bedlivosti (pozornosti), který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové 

a místní situaci rozumně požadovat a který je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce 

omezit riziko vzniku škody (újmy) na životě, zdraví či majetku“ …, [17]. 

Od. 1. 1. 2014 platí „nový“ Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který analogicky, ve smyslu 

povinnosti odvracet vznik dopravního či jiného nebezpečí (Hlava III, díl I. Náhrada 

majetkové a nemajetkové újmy), obsahuje § 2900 „Prevence“: „Vyžadují-li to okolnosti 

případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, 

aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“ …, 

[17]. Dané ustanovení platí přirozeně zcela univerzálně, tedy nejen ve vztahu k řidiči, který 

požívá práva přednosti v jízdě. 

 

 

2. Motivace k objasnění souběhu protiprávních jednání a následků 

 

V trestním řízení existuje silná motivace objasnit daný skutek a stanovit příčinnou souvislost 

mezi porušením povinností uložených jednotlivým účastníkům silničního provozu Zákonem 

č. 361/2000 Sb. ve vztahu ke společensky škodlivým následkům, jako je zranění či usmrcení 

osob. Takový typ následků je přirozeně předmětem právní ochrany ohrožených osob vůči 

pachatelům na bázi trestního zákoníku.  

V přestupkovém řízení, které je u tohoto typu případů často vedeno na bázi tzv. společného 

projednávání přestupku, v podstatě postačuje parciálně vyměřit příslušnou sankci oběma 

řidičům na základě jakéhokoli jejich prokázaného protiprávního jednání, aniž by zpravidla 

bylo nutno podrobně zkoumat vztah příčiny a následku. 

Při likvidaci pojistných událostí se pojišťovny musí často vyrovnat s tím, jak „máslo na 

hlavách“ obou řidičů konkrétně „zvážit“. Tedy jak stanovit poměr jejich zavinění, podle 

kterého budou dotčené pojišťovny při výplatách pojistného plnění uplatňovat regresní nároky 

vůči škůdcům (resp. vůči subjektům, které jsou v právním vztahu se škůdcem) či provádět 
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příslušné krácení, aneb procentní poměr pojistného plnění dle míry příčinnosti a závažnosti 

protiprávního jednání účastníků nehodového děje, tedy např. typických 50 : 50, 30 : 70 či 

případně 0 : 100 %. 

 

 

3. Několik poznámek k zavedenému názvosloví, formulacím a hranicím kompetencí 

 

3.1. Dovolená či povolená rychlost jízdy? 

Co se týče formálních požadavků na korektní názvosloví, je třeba upozornit na jednu drobnou 

chybu, která se stále opakuje. 

Zákon č. 361/2000 Sb. sice zná pojem „povolená rychlost“ (viz. § 12 odst. 2 a 4, § 18 odst. 5, 

§ 35 odst. 1, § 52 odst. 2), avšak tento pojem je vždy vázán na konstrukčně (technicky) 

povolenou rychlost určitého typu (kategorie) vozidel. 

Poznámka: Povolenou rychlost tedy stanovuje výrobce vozidla. Lze si například zakoupit 

osobní automobil s povolenou rychlostí jízdy 180 km/h, ale jeho řidič s ním nesmí 

překračovat rychlost jízdy, která je v určitém úseku pozemní komunikace dovolená, tedy např. 

50 km/h. 

 

Pojem „dovolená rychlost“ (viz. § 18 odst. 6 a 7) je zase rychlostí, kterou řidič vozidla nesmí 

dle Zákona č. 361/2000 Sb. překročit v určitém úseku komunikace (obec, mimo obec, dálnice 

či rychlostní komunikace, snížení maximální dovolené rychlosti dopravním značením atd.). 

§ 35 odst. 1 Zákona č. 361/2000 Sb. sice obsahuje v tomto smyslu určitý „dualismus“, který 

je zřejmě jen nepřesností, neboť ve dvou po sobě jdoucích větách se zcela analogickým 

obsahem jednou uvádí nesprávný pojem „dovolená rychlost“ a podruhé správný pojem 

„povolená rychlost“. 

Zajímavé je, že k daným různým pojmům je uveden v rámci § 35 odst. 1 odkaz na několik 

zákonů a vyhlášek, kdy první z nich „Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích“ č. 56/2001 Sb. dokonce nezná ani jeden z výše uvedených pojmů, ale zná jen 

pojem „konstrukční rychlost“ resp. „nejvyšší konstrukční rychlost“. 

Nemálo českých soudních rozhodnutí, usnesení a rozhodnutí NS, právních výroků obecně, 

znaleckých posudků, odborných prací a publikací užívá nesprávný pojem „povolená rychlost 

jízdy“, byť z obsahu výroku je vždy zcela nepochybné, že tímto pojmem byla míněna 

„dovolená rychlost jízdy“ ve smyslu § 18 odst. 3, 4, 6, 7, 8, § 28 odst. 3, § 34 odst. 1, § 36 

odst. 2, § 39 odst. 5, § 77 odst. 6 a přílohy Zákona č. 361/2000 Sb., viz například Usnesení 
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NS 4 Tz 295/2000, 5 Tdo 1173/2004, 3 Tdo 546/2007, 3 Tdo 700/2007, 7 Tdo 1034/2010, 

Rozsudek NS 4 Tz 61/2001 či Usnesení Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) 

6 As 12/2003. 

Naopak některé právní dokumenty ve výše uvedeném smyslu respektují názvosloví 

v návaznosti na pojem „dovolená rychlost“, který je zaveden v Zákoně č. 361/2000 Sb., viz 

např. Usnesení NS 5 Tz 286/2000, 7 Tdo 38/2009, Rozsudek NS 11 Tz 80/2001 či Usnesení 

NSS 5 As 104/2008. 

 

3.2. Pohybuje se řidič s právem přednosti v jízdě vždy po hlavní komunikaci? 

Není úplně přesné uvést, že koridor jízdy příslušný řidiči vozidla „oprávněného (z hlediska 

přednosti v jízdě)“ vždy odpovídá jízdě po hlavní komunikaci, a analogicky že koridor jízdy 

příslušný řidiči vozidla „povinného - křižujícího“ vždy odpovídá jízdě po vedlejší 

komunikaci. 

Přirozeně existuje typ křížení pozemních komunikací bez rozlišení hlavní a vedlejší 

komunikace, kde je třeba dát přednost v jízdě zprava, viz § 22 odst. 2 Zákona č. 361/2000 Sb. 

„Jízda křižovatkou“. 

Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům (a také jiným 

vyjmenovaným účastníkům silničního provozu), viz § 21 odst. 5 Zákona č. 361/2000 Sb. 

„Odbočování“. V případě klasických průsečných čtyřramenných křižovatek pak mohou obě 

dvě vozidla najíždět do místa křížení jízdních drah současně jak po hlavní komunikaci, tak 

i po komunikaci vedlejší. 

Koridor jízdy řidiče vozidla s povinností dát přednost v jízdě se v průběhu nehodového děje 

často nachází jak v prostoru vedlejší, tak později i hlavní komunikace. 

 

Abychom v této práci nemuseli opakovaně používat, k označení vozidel provádějících v místě 

křížení jízdních drah různé jízdní manévry, komplikované rozvité přívlastky, bude dále (i přes 

výše uvedené) pro potřeby této práce zavedeno zjednodušené označení řidičů resp. dopravních 

prostředků: 

•     Řidič, který má povinnost dát přednost v jízdě - bude dále označován jako: řidič „V“ - 

(odvozeno od: „Vedlejší komunikace“), či případně řidič „povinného vozidla“. 

•     Řidič, který požívá práva přednosti v jízdě - bude dále označován jako: řidič „H“ - 

(odvozeno od: „Hlavní komunikace“), či řidič „oprávněného vozidla“, anebo 

„oprávněný řidič“. 
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3.3. Činný rod ve vztahu k aktivnímu jednání osob a uloženým povinnostem 

U řidiče oprávněného vozidla „H“ především technicky zkoumáme, zda tento mohl při 

správné technice jízdy kolizi zabránit či nikoli (nebo se dokonce nijak nepodílet na vyvolání 

dopravního nebezpečí). Lépe je tedy zachovat výrokovou logiku v těsné návaznosti na právně 

uložené povinnosti řidičům „V“ a „H“. Tedy, řidič „V“ (by) dal či nedal přednost v jízdě 

vzhledem k reálné či hypotetické (dovolené) rychlosti jízdy řidiče „H“ a řidič „H“ mohl 

či nemohl za definovaných podmínek kolizi zabránit. 

Vzhledem k tomu, že oprávněný řidič „H“ je v pasivním postavení vzhledem k předmětné 

povinnosti uložené řidiči „V“, není úplně správné si klást otázku, zda oprávněný řidič „H“ 

dostal či nedostal přednost v jízdě (resp. zda měl dostat anebo tzv. „má“ přednost v jízdě), 

byť se s takovým typem formulace úplně běžně setkáváme a bez nejmenších problémů 

danému výroku rozumíme. Dokonce i § 2 Zákona č. 361/2000 Sb. „Vymezení základních 

pojmů“ pod písm. „q“ uvádí: „ …. jestliže by řidič, který má přednost v jízdě …..“. 

Problém totiž spočívá v tom, že řidič „H“ zřejmě nemá přednost v jízdě „absolutní“ tedy 

bezvýhradnou, ale může se v důsledku svého hrubě protiprávního jednání této výsady sám 

zbavit. Zda má řidič „H“ přednost v jízdě „absolutní“ či něčím „podmíněnou“ je 

otázkou, na kterou mohou existovat různé právní názory. Autor této práce se již setkal 

s právním názorem advokáta specializujícího se na dopravu, který se jednoznačně klonil k 

názoru, že právo přednosti v jízdě řidiče „H“ je „prostě“ právem absolutním. Proto je lépe 

uvádět formulace v této práci i ve znaleckých posudcích tak, aby oba možné právní výklady 

zůstaly otevřeny. Proto autor této práce v jejím textu hovoří o povinnosti řidiče „V“ dát 

přednost v jízdě a u řidiče „H“ převážně hovoří o výsadě požívat práva přednosti v jízdě 

a možnostech řidiče „H“ kolizi zabránit. Ale budiž, jedna věc je srozumitelný a věcně správný 

obsah výroku a jiná věc je jeho forma podání ….  

Poznámka: Odpusťte prosím autorovi podivný a současně lingvisticky úsměvný příklad: 

Vzhledem k pasivnímu a aktivnímu poměru jednotlivých aktérů určitého procesu ve smyslu 

jejich činností při vzájemné interakci lze například uvést tyto dva analogické výroky: 1. Muž 

ženu oplodnil, žena otěhotněla ….. Můžeme to však i „otočit“ a uvést krkolomný výrok: 2. 

Muž ženu otěhotněl, žena byla oplodněna ….. Obsahu výroku č. 2 sice rozumíme, ale působí 

však poněkud podivně, protože jsme vytvořili nezvyklou kombinaci činného a trpného rodu 

sloves, ve vztahu k aktivní a pasivní interakci osob, které se na ni podílely. 

 

Velmi důležitou právní otázkou ve věci posouzení konfliktu „povinnosti dát přednost 

v jízdě“ kontra „(výrazně) nedovolená rychlost jízdy“ je to, zda řidič „H“ požívá právo 
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„absolutní“ přednosti v jízdě (bez ohledu na okolnosti), či zda výsadu přednosti v jízdě 

pozbyl na základě hrubého porušení svých povinností ve vztahu k řidiči „V“, kterému tak 

výrazně ztížil či dokonce znemožnil splnění jeho povinnosti dát přednost v jízdě, viz 3. 

věta výroku judikatorního rozhodnutí R 45/2005 (tzv. princip omezené důvěry) a také 

Usnesení NS 5 Tdo 1173/2004, kde je uvedeno následující: „Účastník silničního provozu, 

který porušil pravidla tohoto provozu, pak na druhé straně nemůže očekávat dodržení 

těchto pravidel od ostatních účastníků, jestliže jim to znemožnil s ohledem na charakter 

a závažnost svého porušení pravidel silničního provozu“, [16]. 

Poznámka: Analogicky, je osoba ve výkonu trestu za své předchozí „prohřešky“ proti 

trestnímu zákoníku zbavena výsady užívat celou řadu jinak nezadatelných občanských práv. 

 

Usnesení NS 6 Tdo 845/2009 k dané problematice již v poněkud odlišném duchu uvádí: 

„Dojde-li k dopravní nehodě a k následnému ublížení na zdraví po střetu dvou motorových 

vozidel, z nichž vozidlo jedoucí po hlavní silnici narazilo do vozidla, které krátce předtím 

vjelo na hlavní silnici z vedlejší silnice, je třeba z hlediska zavinění řidičů obou vozidel 

vyřešit především otázku, zda řidič vozidla vjíždějícího z vedlejší silnice na hlavní silnici 

splnil svou povinnost, (aby) dal přednost v jízdě řidiči vozidla jedoucímu po hlavní silnici, 

která je upravena v § 22 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Jestliže se tak 

nestalo a povinnost dát přednost v jízdě splněna nebyla, je třeba zkoumat, zda řidič vozidla 

vjíždějícího z vedlejší silnice na hlavní silnici nevytvořil porušením této povinnosti náhlou 

překážku pro řidiče jedoucího po hlavní silnici, kterou tento řidič nemohl předvídat a ani 

na ni včas a odpovídajícím způsobem reagovat (rozhodnutí č. 43/1982 Sb. rozh. tr.). Teprve 

poté je třeba přihlédnout i k tomu, zda a jakým způsobem, případně v jakém rozsahu 

dopravní nehodu a její následky zavinil, případně spoluzavinil, řidič vozidla jedoucího po 

hlavní silnici, v konkrétním případě tím, že nedodržel dovolenou rychlost jízdy. Jestliže řidič 

přijíždějící po vedlejší silnici nedal přednost v jízdě řidiči přijíždějícímu po hlavní silnici, 

odpovědnost za jejich střet a případné další následky je zásadně na řidiči, který přijel do 

křižovatky po vedlejší silnici. Uvedené neplatí pouze za situace, jestliže řidič na hlavní 

silnici jede rychlostí výrazně překračující maximální povolenou rychlost, čímž řidiči 

přijíždějícímu do křižovatky po vedlejší silnici znemožní, popřípadě podstatně ztíží, aby mu 

dal přednost v jízdě. Teprve poté není vyloučena odpovědnost řidiče jedoucího zjevně 

nepřiměřenou a nedovolenou rychlostí za vzniklou kolizi.“ 

Samozřejmě, výrok ve věci právního posouzení souběhu dvou protiprávních jednání nemusí 

být vždy takto kategorický „od zdi ke zdi“. Právní typ zkoumání by neměl být „černo-bílý“, 
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ale měl by se standardně ve vztahu k jednání obou účastníků vyrovnat i s různými „odstíny 

šedi“.  

Formulace typu: „Řidič „H“ má právo přednosti v jízdě“, tedy působí poněkud 

nekompromisně a předpojatě vůči řidiči „V“. Posuzovateli jakoby plíživě podsouvá právní 

názor, že přednost v jízdě je právem „absolutním“, tedy na ničem dalším nezávislým. Právě 

z tohoto důvodu je vhodnější hovořit o naplnění či nenaplnění povinnosti povinného řidiče 

„V“ „dát přednost v jízdě“ až poté, kdy bude technicky i právně objasněno (posouzeno), za 

jakých podmínek mohl své povinnosti dostát s ohledem na povahu a míru závažnosti 

protiprávního jednání „oprávněného“ řidiče „H“. 

 

3.4. Vztah dovolené a přiměřené rychlosti jízdy 

Nechme v této práci spíše stranou otázku vztahu rychlosti přiměřené a rychlosti dovolené. 

Obecně platí, že rychlost přiměřená může být nižší než rychlost dovolená, viz např. 

Usnesení NS 3 Tdo 546/2007, 11 Tz 80/2001, 7 Tz 247/2000, 5 Tz 286/2000, 7 Tz 247/2000. 

I když například dojde mimo obec v zatáčce k dopravní nehodě a znalec určí, že rychlost 

technicky přiměřená (mezní) pro její průjezd určitým osobním automobilem činí za daných 

adhezních poměrů cca 107 km/h, mělo by být také následně uváženo, zda je tato rychlost také 

„přiměřená“ dopravnímu značení (odpovídá dovolené rychlosti jízdy 90 km/h, pokud není 

dopravním značením upraveno jinak). Při vynesení generelního právního výroku ohledně 

všech relevantních kategorií rychlostí přiměřených ….. by tedy nikdy neměla být 

stanovená (výsledná, všeobecná) rychlost přiměřená vyšší, než činí v daném úseku 

rychlost dovolená. 

Otázka rychlosti přiměřené je otázkou právní, viz Usnesení NS 8 Tz/1986. Na straně 

druhé, například určení rychlosti přiměřené pro průjezd určitého vozidla zatáčkou, či typické 

určení rychlosti přiměřené rozhledu řidiče za snížené viditelnosti, již vyžaduje odborné 

znalosti znalce a má tedy již silně technický obsah, viz např. SR č. 4/1999, Rozhodnutí 

č. 55, či R 24/1987 hlava I, R 36/1984, R 27/1988. 

Naopak, existují typické kategorie právního typu posouzení rychlosti přiměřené - např. 

kolize vozidla s dítětem v blízkém okolí školy, srážky s chodci na přechodu pro chodce či 

v blízkosti autobusu MHD stojícího v zastávce, střety dopravních prostředků s osobami 

staršími, zdravotně či duševně postiženými, či jinak omezenými, kolize osobního vozidla 

s dítětem hrajícím si s míčem na přilehlém chodníku, viz např. SR č. 5/1995, Rozhodnutí 

č. 122, R 13/1978, R 25/1987, R 24/1984, Soubor NS, svazek 2, č. T 33, [3], [6], [7], [9]. 
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Rychlost přiměřená okolnostem, které může řidič předvídat, viz § 18 odst. 1 „Rychlost jízdy“ 

Zákona č. 361/2000 Sb., je totiž úzce odvislá od toho, které okolnosti má vlastně řidič za 

povinnost předvídat za určité konkrétní dopravní situace, viz např. také § 5 odst. 1, písm. „d“ 

a „h“ „Povinnosti řidiče“. Jelikož se zde již pohybujeme vyloženě v oblasti výkladu zákona, 

není znalec kompetentní tuto problematiku řešit. 

V každém případě, znalec se běžně vyjadřuje k takovým kategoriím rychlosti přiměřené, 

které mají technický obsah, s tím že „zastřešující“ výrok ohledně posouzení souboru 

všech relevantních technických i netechnických kategorií rychlostí přiměřených ….., již 

jednoznačně přísluší právnímu typu posouzení. 

 

 

4. K souběhu dvou protiprávních jednání v praxi - „přednost v jízdě“ kontra 

„nedovolená rychlost jízdy“ 

 

4.1. Stručně ke kompetencím znalce 

Technický znalec by měl v souladu s Trestním řádem a slibem znalce pouze odborně, 

nestranně a čestně odpovídat na položené otázky technického charakteru, které jsou potřebné 

pro objasnění dané věci. Znalec tedy, mimo jiné, není oprávněn provádět výklad zákona 

a „stanovovat“ účastníkům silničního provozu jejich práva a povinnosti v jednotlivých 

konkrétních dopravních situacích. 

Autor této práce však nyní pochopitelně nevystupuje v postavení znalce, a tak mu nic nebrání 

v tom, aby se svobodně zamyslel i nad pohybem „míče“, který se již evidentně nachází na 

polovině „hřiště“ právníků. 

 

4.2. Rychlost jízdy v příčinné souvislosti … a současně jako porušení důležité povinnosti 

Právní výrok ohledně „porušení důležité povinnosti“ ve vztahu „k překročení dovolené 

rychlosti jízdy“ společně s výrokem, že nedovolená rychlost byla v příčinné souvislosti se 

vznikem trestněprávního následku (např. zranění, usmrcení jiné osoby), představují 

klíčový souběh nezbytných podmínek pro to, aby (samotná) nedovolená rychlost v jízdě 

řidiče „H“ mohla být označena za trestný čin a nikoli již jen za přestupek. 

Literatura [1] v komentáři k § 2 Zákona č. 361/2000 Sb. k problematice „porušení důležité 

povinnosti“ uvádí: „Výčet všech „důležitých povinností“ řidiče motorového vozidla není 

možný, poněvadž význam porušení kterékoli řidičské povinnosti je přímo závislý na 

konkrétní dopravní situaci. Literatura1 uvádí jen některé typické případy, kdy je závadné 
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jednání řidiče podle judikatury považováno za porušení důležité povinnosti, uložené podle 

zákona (Sb. rozh. tr. 36/1984, sp. zn. Tpjf 23/84, Sb. rozh. tr. 38/1975, sp. zn. Tpjf 20/75, Sb. 

rozh. tr. I/1966, sp. zn. Pls 7/65, Sb. rozh. tr. 11/1964, Sb. rozh. tr. 39/1963). Za porušení 

důležité povinnosti v silničním provozu přitom podle ustálené judikatury není možno 

mechanicky považovat porušení jakéhokoli ustanovení zákona o silničním provozu, nýbrž 

jen takové povinnosti, jejíž porušení má za dané situace zpravidla za následek nebezpečí pro 

lidský život nebo zdraví, kdy tedy jejím porušením může snadno dojít k takovému následku 

…. Tato míra může být různá, neboť je závislá na všech souvisejících okolnostech 

a v průběhu desetiletí se vyvíjí …. Kromě tohoto ustanovení jsou jednotlivé judikáty 

zabývající se pojmem porušení důležité povinnosti uváděny (v publikaci [1]) u těch 

ustanovení zákona o silničním provozu, k nimž se vztahují.“ 

Mezi zaviněným jednáním pachatele a způsobeným následkem (účinkem) musí být 

příčinná souvislost (tzv. „kauzální nexus“). Příčinný vztah, který spojuje jednání s 

následkem, je nezbytným obligatorním znakem tzv. objektivní stránky trestného činu. 

Dosavadní trestní teorie při hodnocení příčinné souvislosti vychází z teorie podmínky 

vyjádřené formulací: conditio sine qua non (podmínka, bez které nelze), [17]. Ve smyslu této 

teorie je jednání příčinou následku pouze tehdy, jestliže: 

• by následek bez něho nenastal vůbec, 

• nebo by následek bez jednání nenastal takovým způsobem, jakým konkrétně nastal 

právě v důsledku jednání, jehož kauzální význam se posuzuje.  

Trestněprávně relevantní příčinou je protiprávní jednání trestně odpovědného pachatele 

uvedené ve skutkové podstatě zkoumaného trestného činu. 

Trestněprávně relevantním následkem je následek, který je rovněž popsaný ve stejné skutkové 

podstatě zkoumaného trestného činu. 

Typické trestněprávními následky v silničním provozu přitom zcela dominantně představují 

§ 147 Tr.z. „Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti“ a § 148 Tr.z. „Ublížení na zdraví 

z nedbalosti“. § 148 Tr.z. v odst. 1 uvádí: „Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že 

poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 

zákazem činnosti.“ 

V trestní praxi nebývají v naprosté většině případů obviněni a následně obžalováni řidiči „H“, 

kteří překročili dovolenou rychlost jízdy například o 10 - 15 km/h, i kdyby i taková nižší míra 

překročení dovolené rychlosti jízdy již byla „těsně“ v tzv. příčinné souvislosti se vznikem 

kolize, resp. nezbytným prvkem pro její samotný vznik. 
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I kdyby byla „mírně“ nedovolená rychlost jízdy řidiče „H“ v příčinné souvislosti se vznikem 

kolize, znalec v naprosté většině případů i tak dospěje k závěru, že řidič „H“ by z dovolené 

rychlosti jízdy již těsně „ubrzdil“, ale bylo by to za cenu náhlé změny rychlosti jízdy, viz 

podrobně kap. 7.1. Tedy ve výsledku by v těchto případech řidič „V“ „de iure“ nesplnil „tak 

jako tak“ svou povinnost dát přednost v jízdě řidiči „H“, byť by „se to celé“ při dodržení 

dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“ obešlo bez „pokroucených plechů“ či zranění. 

Pokud znalec analyzuje tzv. „časové odvrácení střetu“, které spočívá v propočtu možností 

minutí se vozidel, pak rovněž již i nevelké překročení dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“ 

mohlo být v příčinné souvislosti s kolizí, neboť při dodržení dovolené rychlosti již mohlo 

dojít k minutí vozidel. Zejména v případech, kdy reálně došlo jen k lehkému tečnému 

kontaktu - tzv. „líznutí“ vozidel, pak již i nepatrné snížení rychlosti vozidla „H“ by v naprosté 

většině případů vedlo k minutí vozidel. Je již otázkou pro znalce, zda by toto minutí bylo 

z technického hlediska přespříliš těsné anebo naopak bezpečné …. Daná problematika však 

vůbec není takto triviální, naopak pokud půjdeme do hloubky, nevyhneme se 

komplikovanému „intelektuálnímu cvičení“. Autor této práce by danou problematiku rád 

podrobně pojednal v rámci jiné (samostatné) publikace. 

Lze snadno pochopit, že nevýrazná překročení dovolené rychlosti „padají“, vzhledem 

k posouzení jednání tohoto řidiče „H“, běžně do přestupkového řízení, byť již mohou být tzv. 

„v příčině“, viz např. Rozsudek NSS 5 As 104/2008: „Samotná skutečnost, že řidič vozidla 

v provozu na pozemní komunikaci sice překročil nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou 

právním předpisem nebo dopravní značkou, nicméně rychlost jeho jízdy se hranici nejvyšší 

dovolené rychlosti blížila, sama o sobě nepostačuje pro závěr o tom, že nebyla naplněna 

materiální stránka (§ 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) přestupku proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 22 odst. 1 písm. f) bodu 

4 citovaného zákona. Měla by však vést správní orgán k tomu, aby na materiální stránku 

tohoto jednání zaměřil svou pozornost, neboť je třeba posoudit, zda zde nejsou další pro věc 

relevantní okolnosti, které by teprve ve svém souhrnu takový závěr odůvodňovaly“. Je třeba 

však naléhavě upozornit, že Rozsudek NSS 5 As 104/2008 se vztahuje k posouzení 

přestupkového typu jednání řidiče „H“ a nikoli typu jednání trestního. Výše uvedený výrok 

byl spíše citován jen pro úplnost, neboť se určitým způsobem i tak dotýká aktuálně 

pojednávané problematiky. 

Za porušení důležité povinnosti totiž nelze považovat každé nepřizpůsobení rychlosti jízdy 

(tedy zjevně dovolené či přiměřené), ale až „hrubé resp. výrazné“ překročení této rychlosti 
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jízdy, viz např. Sbírka trestních rozhodnutí 36/1984, Tpjf 23/84, Usnesení NS 7 Tdo 

1034/2010 či R 24/1987 hlava II. 

Usnesení NS 5 Tdo 1173/2004 na začátku hlavy II. uvádí, že překročení dovolené rychlosti 

jízdy o 70 % dovolené rychlosti jízdy v obci je již „výrazným“ překročením rychlosti 

a současně je toto možno kvalifikovat jako porušení důležité povinnosti. Není však vůbec 

jasné, zda dolní hranice, pro výrok ohledně porušení důležité povinnosti při překročení 

dovolené rychlosti jízdy, je rovna právě uvedeným 70 %, či zda se může v jiných případech 

nacházet o něco níže, např. 30 %, 40 % či 55 %. Zjevně je na rozhodnutí soudu aby, 

i vzhledem k dalším okolnostem, kvalifikoval míru překročení nejen přiměřené, ale také 

dovolené rychlosti jízdy (řidičská zkušenost, povětrnostní a adhezní podmínky, typ vozidla, 

celková dopravní situace, místo v obci či mimo ni, hustota provozu, počet jízdních pruhů, 

zakrytý výhled, ztížené podmínky atd.) 

V každém případě zavedená judikatura v ČR k posuzování souběhu dvou protiprávních 

jednání typu „povinnost dát přednost v jízdě“ kontra „výrazně nedovolená rychlost jízdy“ zná 

pouze jediný procentní údaj, a to překročení dovolené rychlosti v obci o 70 % (stav 

k 04/2016). Tento údaj již spadá téměř určitě „někam“ do oblasti porušení důležité povinnosti 

řidičem „H“. Není ale jasné, v které oblasti se vlastně může nacházet ono procentně dané 

„spodní hraniční kritérium“. (Každý případ má svá specifika a je třeba jej dle okolností 

posoudit zvlášť. Je to těžké …..)  

Autor práce se setkal i s právním názorem, kdy ono „spodní hraniční kritérium“ ohledně 

porušení důležité povinnosti nemusí být nutně vyjádřeno procentně, ale přímo údajem 

o překročení dovolené rychlosti v „km/h“ v obci a zvlášť mimo obec. Jako určitou „berličku“ 

v tomto smyslu lze prý využít i přílohu Zákona č. 361/2000 Sb., ČÁST DRUHÁ, „Změna 

zákona o přestupcích“ § 22 odst. 1, písm. „f“, bod 3, kde překročení dovolené rychlosti při 

v jízdě v obci o více než 20 km/h a mimo obec o více než 30 km/h je sankcionováno (resp. 

„ohodnoceno“) 3 body, s tím že právě z těchto údajů lze orientačně (pomocně, inspirativně) 

vycházet při právních úvahách ohledně onoho hledaného spodního resp. minimálního 

„hraničního kritéria“ ve smyslu porušení důležité povinnosti. 

V příloze Zákona č. 361/2000 Sb. uvedené kategorie překročení dovolené rychlosti jízdy 

a jim příslušné „bodové sankce“ jsou zjevně jen určitým rozhraním na poli „ohodnocení“ 

přestupkového jednání řidičů. Uvedené údaje 20 km/h a 30 km/h tedy nemají přímé dopady 

do oblasti trestního práva v tom smyslu, zda došlo či nedošlo k porušení důležité povinnosti 

v souvislosti s nedovolenou rychlostí jízdy řidiče „H“. 
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Pokud bychom danou tezi, navzdory výše uvedenému, přijali a rychlost jízdy řidiče „H“ by 

nebyla upravena dopravním značením, potom by ono minimální „hraniční kritérium“ 

v procentech představovalo překročení dovolené rychlosti v obci „o 40 %“ a mimo obec „o 

33,33 %“. Jedná se však pouze o jeden z právních názorů, nic více, nic méně ….. 

 

4.3. Reálně řidič „V“ přednost v jízdě nedal, ale při dovolené rychlosti jízdy řidiče 

vozidla „H“ by ji dal? 

Nelze však jen ze samotného následku, tedy kolize, vyvodit vždy ten závěr, že řidič „V“ 

„prostě“ nedal řidiči „H“ přednost v jízdě. Nezřídka totiž dochází k dopravním nehodám, kdy 

řidič „H“ výrazně překročil dovolenou (či případně přiměřenou) rychlost jízdy a tato je 

v příčinné souvislosti s daným následkem, tedy kolizí a s ní spojenými újmami. 

Často pak znalec v těchto případech konstatuje, že v případě dodržení dovolené rychlosti 

jízdy řidičem „H“ by vznikla běžná dopravní situace, kdy na bázi možností tzv. „časového 

odvrácení střetu“ by došlo k bezpečnému minutí vozidel, (řidič“V“ by před řidičem „H“ 

stačil projet), přičemž řidič „H“, by nemusel ani sundat nohu z plynového pedálu. Nebyl by 

z technického hlediska ve vztahu k dovolené rychlosti jízdy řidičem „V“ donucen k náhlé 

změně směru či rychlosti jízdy, dokonce by nebyl ani omezen. 

Nebo znalec na bázi možností tzv. „prostorového odvrácení střetu“ konstatuje, že řidič „H“ by 

mohl při dodržení dovolené rychlosti jízdy bezpečným způsobem dobrzdit s rozumnou 

rezervou před místem střetu (resp. přesněji - před přivráceným okrajem koridoru pohybu 

vozidla řidiče „V“). Jinými slovy, řidič „H“ by nebyl v tomto případě donucen manévrem 

řidiče „V“ k náhlé změně rychlosti jízdy. 

Již jen proto, že popsaný typ případu se souběhem podezření na dvě různá protiprávní 

jednání „máme na stole“, lze zpravidla konstatovat, že řidič „V“ v reálné dopravní 

situaci řidiči „H“ sice přednost v jízdě nedal, avšak ve vztahu k dovolené rychlosti jízdy 

řidiče „H“ by tomuto řidiči přednost v jízdě dal. Tedy až vjetí řidiče „V“ do jízdního 

koridoru (dráhy) řidiče „H“ v kombinaci s výrazně nedovolenou rychlostí jízdy řidiče 

„H“, vedlo k danému následku, tedy střetu vozidel. Jinými slovy, protiprávní, resp. 

chybné jednání jen jednoho z řidičů v těchto případech ke kolizi vozidel nestačí. 

Pro správné posouzení otázky zavinění pachatele ve vztahu k vzniklému následku je vždy 

nutno zkoumat, zda mezi jednáním obviněného a následkem byla zachována příčinná 

souvislost. To znamená, jaký je podíl jednání obviněného na vzniklém následku a do jaké 

míry měly vliv na způsobeném následku i další skutečnosti, které byly na jednání a vůli 

obviněného nezávislé. 
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4.4. Ztížená, resp. nejasná dopravní situace  

Pokud v určitém místě existují nějak výrazněji ztížené dopravní podmínky resp. nejasná 

dopravní situace lze k tomu citovat část Usnesení 7 Tdo 38/2009, které uvádí: „V nejasné 

situaci se od řidiče vyžaduje odpovídající míra zdrženlivosti projevující se zejména 

provedením zamýšleného jízdního manévru až poté, co se situace dostatečně vyjasní. Tím 

spíše si ve svůj prospěch nesmí nejasnou situaci v silničním provozu vykládat řidič, jehož 

povinností je dát přednost v jízdě, natož je-li mu tato povinnost uložena dopravní značkou 

Stůj, dej přednost v jízdě!“. 

Na straně druhé však tzv. „ztížené podmínky“ nelze spravedlivě dávat jen k tíži řidiče „V“, 

vždyť i řidič „H“ věděl, že se blíží například do nepřehledné křižovatky a přesto zvolil 

výrazně nedovolenou rychlost jízdy, což je však také jízdní manévr, byť ustálený …... 

„Ztíženými“ podmínkami typicky mohou například být: „Složitá či netypická dopravní 

situace, větší počet jízdních pruhů pro jeden směr jízdy, nepřehledné místo, statická či 

dynamická oblast zakrytého výhledu, povětrnostní podmínky ….“. 

 

4.5. Demonstrace vedení argumentační linie právních zástupců řidičů „V“ a „H“ 

4.5.1 Úvodem ke způsobu prezentace dané problematiky  

Abychom při výkladu problematiky „povinnost dát přednost v jízdě kontra nedovolená 

rychlost jízdy“ jen suchopárně necitovali některé části judikatury či usnesení NS, pokusme se 

uvést určitou „živou“ fabulaci, která bude spočívat ve vedení argumentace obhájců dvou 

současně obžalovaných „V“ i „H“, jejichž řidičské jednání mělo způsobit zranění třetí osobě, 

a to kolem jedoucímu cyklistovi panu „T“. Takováto konfigurace trestního řízení v dopravě 

není sice příliš typická, ale pro účel demonstrace vedení argumentační linie dvou obhájců 

v jednom procesu je tento postup optimální. Uvidíte, jak pružně a přitom velmi nesmířlivě lze 

„ohýbat“ výklad zavedené judikatury na „obě strany“, ať již ryze účelově či tzv. „bezelstným 

způsobem“ spočívajícím v prosté citaci stávají judikatury. Přitom uvedeme atraktivní formou 

naprostou většinu důležitých právních citací a výroků, o které se běžně opírají argumenty 

řidičů „V“ a „H“ resp. jejich právních zástupců. 

 

4.5.2. Obhajoba řidiče „H“ může vypadat například takto: 

Pokud by řidič „V“ dodržel povinnost dát přednost v jízdě a nevjel mému mandantovi řidiči 

„H“ do jízdní dráhy, potom by logicky nedošlo ke střetu. Můj mandant pan „H“ pouze 
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překročil dovolenou rychlost jízdy, tedy jeho jednání má pouze „přestupkový charakter“ - 

nemůže tedy být v trestním řízení hnán k zodpovědnosti za vzniklý následek. 

Řidiči „V“ Zákon č. 361/2000 Sb. v § 5 odst. 1 písm. „b“ jasně ukládá povinnost, aby se plně 

věnoval řízení vozidla a aby sledoval situaci v provozu na pozemních komunikacích. Řidič 

„H“ se přibližoval k místu dopravní nehody za denního světla na přímém úseku vozovky, 

nebyl příliš hustý provoz a řidič „V“ tedy mohl vozidlo řidiče „H“ zrakem snadno vyhledat 

a standardním prováděním opakovaných pohledů vyhodnotit dynamiku jeho přibližování ke 

křižovatce. Pokud by se tedy řidič „V“ řádně věnoval řízení svého vozidla a sledoval provoz, 

mohl zhruba odhadnout i rychlost jízdy vozidla řidiče „H“, tedy řádně vyhodnotit dopravní 

situaci a do jeho jízdní dráhy vůbec nevjet …..  

Řidič „H“ sice neřídil vozidlo s právem přednostní jízdy (tedy tzv. „s modrým majákem“), ale 

co kdyby zde sehrál svou roli tzv. „institut krajní nouze“, tedy případně by vezl těžce 

zraněného člověka do nemocnice či manželku do porodnice. I této krajní eventualitě (mohla 

být reálným obrazem pohnutek dopravně „závadového“ jednání řidiče „H“) mohl přizpůsobit 

řidič „V“ své řidičské počínání, neboť vjíždí na hlavní komunikaci a není tedy zproštěn svých 

zákonem uložených povinností navzdory „přestupkovému“ typu jednání mého mandanta pana 

„H“. 

Ve vztahu k posouzení protiprávního jednání řidiče pana „V“ (pachatele) lze optimálně resp. 

velmi přiléhavým způsobem využít principiálního judikatorní rozhodnutí (tzv. zásada gradace 

příčinné souvislosti, dále jen ZGPS) - Soubor NS, svazek 16, č. T 389: „Jednání pachatele 

má povahu příčiny i tehdy, když kromě něj k následku vedlo jednání další osoby, poněvadž 

příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání 

pachatele přistoupí další skutečnost, jež spolupůsobí při vzniku následku ….)“. Řidiči panu 

„V“ Zákon č. 361/2000 Sb. v § 22 odst. 1 taxativně ukládá povinnost, aby dal přednost v jízdě 

všem účastníkům silničního provozu přijíždějícím po hlavní komunikaci, tedy nejen těm, kteří 

se pohybují dovolenou rychlostí jízdy. Samotný kolizní následek ukazuje, že pan „V“ svou 

povinnost nenaplnil a příčinná souvislost mezi jednáním pachatele pana „V“ a následkem se 

nepřerušuje v důsledku „přestupkového“ typu jednání mého mandanta pana „H“. 

Dovolte abych soudu v této věci citoval také první část Usnesení NS 7 Tdo 38/2009: 

„Samotná okolnost, že řidič, který má přednost v jízdě, jede rychlostí přesahující stanovený 

limit, nic nemění na povinnosti řidiče přijíždějícího z vedlejší silnice dát přednost v jízdě 

řidiči přijíždějícímu po hlavní silnici. Přednost řidiče jedoucího po hlavní silnici tedy 

nezaniká jen v důsledku toho, že tento řidič jede nedovolenou rychlostí. Příčinou střetu pak 

je skutečnost, že řidič přijíždějící po vedlejší silnici nedal přednost. Překročení dovolené 
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rychlosti řidičem jedoucím po hlavní silnici může mít pouze omezený význam, a to 

v podstatě jen z hlediska míry následku vzniklého ze střetu, za který ovšem primárně 

odpovídá řidič vozidla přijíždějícího z vedlejší silnice …. Od těchto zásad se lze výjimečně 

odchýlit, pokud to je odůvodněno JEDNAK extrémní mírou porušení povinnosti řidiče 

jedoucího po hlavní silnici dodržet stanovený rychlostní limit A JEDNAK tím, že rychlost 

jízdy řidiče jedoucího po hlavní silnici fakticky znemožní řidiči přijíždějícímu po vedlejší 

silnici splnění povinnosti dát přednost“.  

Jak jsem již uvedl, k dopravní nehodě došlo za denního světla a na přímém úseku vozovky, 

můj mandant tedy podle všech vnějších znaků řidiči panu „V“ nedovolenou rychlostí jízdy 

neznemožnil aby splnil svou povinnost. Ano, pokud by v daném místě nemohl mého 

mandanta pana „H“ zpozorovat díky nějaké prudší zatáčce v kombinaci např. s blízkostí 

okolní zástavby a rychlost jízdy pana „H“ by byla v příčinné souvislosti s nemožností jej 

zpozorovat v době rozhodnutí řidiče pana „V“ vjet do křižovatky, pak by teprve bylo možno 

akceptovat, že řidiči panu „V“ daná dopravní situace „znemožnila“ dostát své povinnosti „dát 

přednost v jízdě“. 

Poslední část výroku Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 však obsahuje dvojitý spojovací výraz 

„JEDNAK A JEDNAK“, kdy v češtině vazba uvedených příslovcí uvozuje „výčet nezbytných 

podmínek k naplnění určitého výroku“. Dle právního názoru NS tedy musí nezbytně dojít 

k naplnění obou podmínek obsažených v obou takto uvozených částech věty, aby uvedený 

výrok platil. Závěrečná část Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 vlastně jinými slovy uvádí, že na 

(dlouhém) přímém a přehledném úseku (tedy ... fakticky neznemožnil …) se nelze nikdy 

odchýlit od zásady, že vyšší rychlost jízdy mého mandanta pana „H“ nic nemění na 

povinnosti řidiče pana „V“ dát mu přednost v jízdě.  

Dovolte, abych soudu v této věci citoval také první část hlavy II. Usnesení NS 5 Tdo 

1173/2004: II. Výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy motorového vozidla 

v obci (např. o více než 70 %) je porušením důležité povinnosti uložené řidiči motorového 

vozidla …… Můj mandant pan „H“ překročil dle znaleckého posudku dovolenou rychlost 

jízdy o 44 - 57 %, kdy dokonce i horní (vyšší) hodnota z uvedeného rozpětí je nižší hodnotou, 

než uvedený údaj 70 % ve výše uvedeném výroku. Tedy z kontextu výroku plyne, že až údaj 

cca 70 % byl NS (byť při posouzení konkrétního případu) zjevně považován jednak za 

výrazné překročení nejvyšší dovolené rychlosti a také za porušení důležité povinnosti 

uložené zákonem. Jelikož míru překročení dovolené rychlosti mým mandantem panem „H“ 

ani nelze kvalifikovat jako porušení důležité povinnosti, nebyla tedy ani naplněna nutná 
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(základní) podmínka proto, aby vůbec mohl být můj mandant v trestním řízení shledán 

vinným. 

Navíc, i kdyby můj mandant pan „H“ čistě teoreticky překročil dovolenou rychlost jízdy 

o uvedených 70 %, nelze k jeho tíži tuto hodnotu v daném případě takto paušálně aplikovat, 

neboť ke kolizi s vozidlem řidiče „V“ došlo mimo uzavřenou obec, kdy údaj 70 % je 

v Usnesení NS 5 Tdo 1173/2004 vztažen k dopravní nehodě, ke které došlo v obci. 

Povinnost „dát přednost v jízdě“ je nepochybně důležitou povinností uloženou zákonem, jak 

ukazuje reálný následek - řidič „V“ tuto povinnost nesplnil. 

Určité ztížení odhadu vývoje dopravní situace dané o něco vyšší rychlostí jízdy mého 

mandanta řidiče „H“ mohl reálně řidič pan „V“ snést, pokud by dostatečně předvídal, věnoval 

se řízení vozidla a vynaložil potřebnou dávku předvídavosti, tolerance a opatrnosti, pro což 

měl ideální podmínky …. Usnesení NS 11 Tdo 639/2008 k tomu totiž uvádí: „….. Místní 

znalost dopravní situace je v daných podmínkách vždy podpůrná a nemůže převládnout nad 

povinností bezprostředního prověření aktuální situace na hlavní vozovce. Řidič na vedlejší 

silnici je nezbytně povinen s ohledem na tyto skutečnosti rychlost blížících se vozidel 

odhadnout …..“. Nemůže tedy obstát ani argument řidiče pana „V“ ohledně jeho místní 

znalosti (zkušenosti), kdy v tomto smyslu na policii dne 21.9. 2015 do „Úředního záznamu 

o podaném vysvětlení“ uvedl následující: „Danou křižovatku velmi dobře znám, jezdím tudy 

každý pracovní den již 13 let do zaměstnání. Mám tuto dlouhodobou zkušenost - pokud jsem 

pozoroval nějaké vozidlo na hlavní komunikaci pohybující se rychlostí kolem 90 km/h 

a současně se toto vozidlo nacházelo někde mezi „božími mukami“ a vyústěním příjezdové 

cesty k hájovně na hlavní komunikaci, potom jsem vždy bez nejmenších problémů dokázal 

zcela bezpečně vjet na hlavní komunikaci.“ 

Řidič pan „V“ přece nemůže odhadnout vývoj budoucí dopravní situace „matematicky“ 

dokonale přesně, měl by si počínat tak, aby míjení vozidel bylo možno považovat za 

ohleduplné, tedy s takovými rozumnými bezpečnostními rezervami, které by měly 

„absorbovat“ i situace, kdy se řidič pan „H“ přibližuje ke křižovatce o něco vyšší rychlostí 

jízdy, než Zákon č. 361/2000 Sb. umožňuje. Řidič pan „V“ měl povinnost se věnovat 

dopravní situaci a řízení svého vozidla tak, aby naplnil své řidičské povinnosti. Měl tedy dle 

mého přesvědčení povinnost ověřovat si vývoj dopravní situace opakovanými pohledy. 

Dovolím si v této souvislosti citovat část odůvodnění Usnesení NS 3 Tdo 593/2007: „ … 

může nastat situace (jak i v posuzované věci), že bude namístě (v rámci obvykle vyžadované 

opatrnosti a pozornosti) se před vjetím do křižovatky (s ohledem na zjištěnou přítomnost 

vozidla přijíždějícího po hlavní silnici zleva) opakovaně znovu pohledem vlevo přesvědčit 
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o jeho pozici ….“. Tento výrok je dokonale přiléhavý aktuálně zkoumané dopravní nehodě, 

neboť také zde se ke křižovatce na přímém, otevřeném a dlouhém úseku hlavní komunikace 

přibližovalo zleva vozidlo mého mandanta pana „H“. 

Slibuji, že budu v rámci svého vystoupení citovat již naposledy, a to část Rozhodnutí NS 7 

Tdo 1411/2006: „Při dopravních nehodách, k nimž dochází střetem vozidla jedoucího po 

hlavní silnici s vozidlem vjíždějícím do křižovatky z vedlejší silnice, je zásadně vinen řidič, 

který nerespektoval přednost v jízdě a pokud nerespektováním pravidel silničního provozu 

přispěl i řidič jedoucí s vozidlem po hlavní, může jít z jeho strany nejvýše o spoluzavinění“. 

Vůbec nelze akceptovat tvrzení řidiče pana „V“, který před soudem uvedl, že se cítí nevinen. 

Můj mandant je ve smyslu obžaloby podané v trestním řízení nevinen, nemám o tom ani 

zbytkové pochybnosti. Navrhuji, aby jednání mého mandanta pana „H“ bylo odkázáno 

k projednání v přestupkovém řízení. 

 

4.5.3. Obhajoba řidiče „V“ může vypadat například takto: 

Řidič pan „H“ neřídil vozidlo s právem přednostní jízdy a řidič „V“ tedy měl právo 

spolehnout se na to, že řidič „H“ dodrží pravidlo o dovolené rychlosti jízdy, viz § 18 odst. 3 - 

8 Zákona č. 361/2000 Sb. 

Řidič vozidla „V“ zpozoroval vozidlo řidiče „H“ v poloze, ve které byl čas pro jeho přiblížení 

ke křižovatce výrazně nedovolenou rychlostí markantně kratší, než čas, který můj mandant 

„V“ oprávněně předjímal pro bezpečné vjetí do jeho jízdní dráhy. Řidič „H“ výrazně 

nedovolenou rychlostí jízdy deformoval odhad dynamiky přibližování svého vozidla ke 

křižovatce a tím negativně působil na rozhodovací možnosti řidiče „V“. Pokud by řidič „H“ 

dovolenou rychlost jízdy dodržel, vznikla by zcela běžná resp. bezpečná dopravní situace, 

nebylo by možno vůbec hovořit o nedání přednosti v jízdě, dokonce ani o omezení, jak 

jednoznačně vyplývá ze znaleckého posudku z oboru doprava. 

Můj mandant pan „V“ se plně věnoval řízení vozidla, s tím že nemůže stále věnovat svůj 

pohled jen vozidlu řidiče „H“, neboť jeho povinností bylo také sledovat polohu i pohyb 

dalších účastníků silničního provozu v okolí předmětné křižovatky. Máme k dispozici hned 7 

svědků z jiných čtyř vozidel (+ navíc poškozený cyklista pan „T“), kteří nehodový děj buď 

přímo pozorovali, či vnímali jeho doprovodně znaky (postřetový pohyb vozidel, zvířený 

prach, let střepin a let plastových částí vozidel, postřetový pohyb těla cyklisty a jeho jízdního 

kola, doprovodné zvuky intenzivního brzdění vozidel či jedné ze dvou kolizí). V blízkém okolí 

předmětné křižovatky (zejména vůči panu „V“ zprava) se tedy nepochybně nacházelo 

minimálně pět dalších účastníků silničního provozu, kterým pan „V“ musel věnovat patřičnou 
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pozornost, § 5 odst. 1 písm. „b“ Zákona č. 361/2000 Sb. mu to totiž taxativně ukládá. Pan 

„V“ byl tedy oprávněn věnovat vozidlu řidiče „H“ stejnou „péči“ jako jiným účastníkům 

silničního provozu. Pan „V“ byl tedy oprávněn věnovat i vozidlu řidiče „H“ jen jeden pohled 

a předjímat dynamiku jeho přibližování ke křižovatce z této pozorované polohy dovolenou 

rychlostí jízdy. 

Řidič pan „V“ by tedy musel pozorovat dynamiku přibližování vozidla pana „H“ ke 

křižovatce buď delší dobu či opakovaně v rámci minimálně dvou krátkých přenesení zraku 

směrem k vozidlu řidiče pana „H“, aby vůbec mohl intuitivně rozpoznat nedovolenou rychlost 

jízdy vozidla řidiče „H“ (to již ani nemluvě o běžných lidských omezeních v oblasti 

prostorového vnímání a odhadů). K dané problematice uvádí Usnesení NS 5 Tdo 1173/2004 

následující: „…. řidič zejména na základě svých zkušeností v podstatě odhaduje, které 

vozidlo je ještě v dostatečné vzdálenosti tak, že mu umožňuje vjezd na hlavní silnici, a které 

již nikoli, a při tomto svém odhadu samozřejmě vychází z rychlosti, kterou právní předpisy 

v místě křižovatky povolují.“ Jak již bylo uvedeno, můj mandant, musí sledovat dopravní 

situaci komplexním způsobem, má povinnosti i k jiným účastníkům silničního provozu, má 

proto právo spolehnout se na to, že i řidič „H“ dodrží povinnosti uložené mu zákonem. 

Neustálé rozhlížení se a očekávání jízdy vozidla řidiče „H“ výrazně nedovolenou rychlostí, by 

bylo zjevně požadavkem neúměrným a nadstandardním. Můj mandant pan „V“ má právo 

vycházet při svém odhadu rychlosti jízdy vozidla „H“ z toho, že toto vozidlo se pohybuje 

dovolenou rychlostí, viz výše uvedené velmi přiléhavé Usnesení NS 5 Tdo 1173/2004. 

Právní zástupce obžalovaného pana „H“, sice uvedl část odůvodnění Usnesení NS 

3 Tdo 593/2007, ale neuvedl z něj tu hlavní první část výroku, proto to nyní napravím: „…. 

Lze takto do jisté míry souhlasit i s názorem v dovolání vyjádřeným, že totiž nelze obecně po 

řidičích vjíždějících na hlavní komunikaci z vedlejší silnice požadovat, aby se vždy opětovně 

rozhlíželi předtím, než do křižovatky vjedou v případě, kdy po prvním rozhlédnutí situaci 

vyhodnotí tak, že vjetí do prostoru křižovatky se vzhledem ke značné vzdálenosti blížících se 

vozidel jeví jako bezpečné …“. 

Můj mandant pan „V“ na základě Usnesení NS 3 Tdo 593/2007 není povinen při zkoumání 

dopravní situace provádět více tzv. opětovných („kontrolních“) pohledů, má tedy právo si 

zaznamenat polohu každého z účastníků silničního provozu jen v rámci jediného pohledu. 

Výše uvedená citace části odůvodnění Usnesení NS 3 Tdo 593/2007 má také zcela pevnou 

oporu v judikatorním rozhodnutí R 45/2005 (tzv. „princip omezené důvěry“), které uvádí: 

„Po účastníkovi silničního provozu nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího 

předpokládal možné porušení pravidel tohoto provozu jinými účastníky a aby tomu 
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přizpůsobil své počínání. Naopak, není-li z okolností, které může účastník silničního 

provozu běžně vnímat či předvídat, zřejmé, že jiný účastník téhož provozu porušil své 

povinnosti, je oprávněn očekávat od ostatních účastníků silničního provozu dodržování 

stanovených pravidel ……“. 

Znalecky bylo nepochybně prokázáno, že řidič pan „H“ výrazným způsobem překročil 

dovolenou rychlost jízdy, a tato nedovolená rychlost jízdy se nejen podílela na následcích 

dopravní nehody, ale tuto příčinným způsobem vyvolala. Znalec totiž konstatoval, že při 

dodržení dovolené rychlosti jízdy řidičem panem „H“ by vznikla běžná tzn. bezpečná 

dopravní situace. Byly tedy splněny obě důležité podmínky pro to, aby jednání řidiče pana 

„H“ mohlo být nepochybně kvalifikováno jako porušení důležité povinnosti uložené 

zákonem. 

Mému mandantu panu „V“, vytýkané nesplnění povinnosti „dát přednost v jízdě“ vzniká 

kauzálně až v kombinaci s výrazně nedovolenou rychlostí jízdy řidiče pana „H“. Tedy panu 

„V“ nelze spravedlivě dávat k tíži následek, který primárně a přitom zcela dominantně 

vyvolal svým hrubě protiprávním jednáním řidič pan „H“. 

Třetí věta výroku judikatorního rozhodnutí R 45/2005 (princip omezené důvěry - POD) totiž 

uvádí: „Účastník silničního provozu, který porušil pravidla tohoto provozu, pak na druhé 

straně nemůže očekávat dodržení těchto pravidel od ostatních účastníků, jestliže jim to 

znemožnil s ohledem na charakter a závažnost svého porušení pravidel silničního provozu.“ 

Řidič pan „H“ v důsledku charakteru a závažnosti svého hrubě protiprávního jednání již tedy 

nebyl oprávněn očekávat, že můj mandant pan „V“ bude ještě schopen dostát (vůči němu) své 

povinnosti „dát přednost v jízdě“. Jinými slovy, řidič „H“ se svým počínáním sám zbavil 

výsady (práva), aby mu řidič pan „V“ dal přednost v jízdě, která není nějakým absolutním 

„privilegiem“, jak jasně vyplývá z výše citovaného judikatorního rozhodnutí R 45/2005. 

Dovolím si ještě naposledy citovat z judikatorního rozhodnutí R 45/2005: „Jestliže však řidič 

na hlavní silnici jede rychlostí výrazně překračující maximální povolenou rychlost, čímž 

řidiči přijíždějícímu do křižovatky po vedlejší silnici znemožní, POPŘÍPADĚ podstatně ztíží, 

aby mu dal přednost v jízdě, pak není vyloučena jeho odpovědnost nebo spoluodpovědnost 

za případnou kolizi“. Netvrdím, že řidič pan „H“ zcela znemožnil mému mandantovi panu 

„V“, aby mu dal přednost v jízdě, ale výše uvedený výrok uvádí pomocí příslovce 

„POPŘÍPADĚ“ jako další plnohodnotnou alternativu k pojmu „znemožní“ i pojem 

„podstatně ztíží“. Jelikož řidič pan „H“ mému mandantovi panu „V“ nepochybně „podstatně 

ztížil“ podmínky pro to, aby tento mohl splnit svou povinnost „dát přednost v jízdě“, není 

tedy vyloučena odpovědnost řidiče „H“ za předmětnou kolizi. Míru překročení dovolené 
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rychlosti jízdy řidičem panem „H“ o 44 - 57 % totiž považuji za již zcela markantní ztížení 

podmínek pro to, aby můj mandant pan „V“ měl ještě reálnou možnost správně odhadnout čas 

přiblížení vozidla „H“ ke křižovatce (a to i při zohlednění toho, že se vozidlo řidiče pana „H“ 

ke křižovatce přibližovalo po přímém úseku vozovky). 

Jak jsem již dříve uvedl, řidič pan „H“ svým nedovoleným počínáním „deformoval“ jinak 

správný odhad mého mandanta pana „V“, kdy právě ona „deformace“ byla v příčinné 

souvislosti s kolizí vozidel. Znalec jasně ve svém znaleckém posudku uvedl, že pokud by se 

pan „H“ přibližoval ke křižovatce dovolenou rychlostí jízdy, vznikla by naprosto běžná - 

bezpečná dopravní situace, kdy bychom vůbec nemohli hovořit o omezení, natožpak o nedání 

přednosti v jízdě, potažmo o vzniku kolize. Výrok znalce v podstatě prokazuje, že můj 

mandant, v okamžiku svého rozhodnutí do křižovatky vjet, odhadl vývoj dopravní situace 

naprosto správně, avšak ve vztahu k dovolené rychlosti jízdy řidiče „H“. Obecně vzato, řidič 

na vedlejší komunikaci je (více či méně) odkázán na „ukázněnost“ řidiče na hlavní 

komunikaci. 

Řidič pan „H“ tedy celou nebezpečnou dopravní situaci svým bezohledným, společensky 

mimořádně škodlivým a hrubě protiprávním jednáním vyvolal a poté již jen následovalo 

pasivní řetězení dalších událostí a s nimi spojených následků. Můj mandant oprávněně 

nemohl vznik a rozvinutí nehodového děje předvídat. 

Dovolím si na závěr svého vystoupení v této souvislosti ještě poukázat na Usnesení NS 5 Tdo 

1173/2004, které uvádí: „Řidič, který dává při jízdě křižovatkou přednost vozidlům 

přijíždějícím po hlavní silnici, nemá povinnost dát přednost absolutně všem vozidlům, která 

v libovolné vzdálenosti od křižovatky vidí, ale pouze těm, která jsou již natolik blízko, že vjetí 

jím řízeného vozidla do křižovatky by u řidičů jedoucích po hlavní silnici vyvolalo nebezpečí 

nutnosti náhlé změny směru nebo rychlosti jízdy“. 

Můj mandant je zcela nevinen, nedopustil se přestupkového jednání či dokonce trestného 

činu, z jehož spáchání byl obžalován, nemám o tom sebemenší pochybnosti. 

 

4.5.4. Principiální judikatorní výroky k posouzení souběhu dvou protiprávních jednání 

Zraněný cyklista „T“ byl v pasivním postavení vzhledem k příčinám vzniku dopravní nehody 

a nelze jeho počínání nic vytknout. Máme zde dále dva „zcela nevinné“ řidiče „H“ a „V“, 

soudě alespoň dle způsobu vedení jejich obhajoby. Jak se má nyní soud v trestněprávním 

řízení vypořádat s obhajobami řidičů „H“ a „V“? Určit, kde je pravda, je komplikované 

„intelektuální cvičení“. Ale jak tento gordický uzel rozetnout? Oba právní zástupci se za své 

mandanty nepochybně „bijí jako lvi“ způsobem znalým, v nemalé míře využívají citace 
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z různých usnesení NS i obecné judikatury k dopravě, přičemž každý z právních zástupců má 

„svou pravdu“. Oba právní zástupci však současně nemohou mít objektivní pravdu, neboť 

každý z nich u fiktivního hlavního líčení ve své závěrečné řeči hodnotí identický skutek 

diametrálně odlišným způsobem. 

Nebude náhodou chyba někde v (principiálních) judikatorních rozhodnutích či 

usneseních NS, na které se oba advokáti odvolávají, a které si mohou vzájemně 

odporovat? Dle názoru autora této práce tomu tak (alespoň dílem) skutečně je. 

Lze samozřejmě namítnout, že ona usnesení NS řeší jiné dopravní nehody s jejich specifiky. 

Některé z výroků obsažených v těchto usneseních a judikatuře mají nepochybně obecný 

charakter a také proto jsou v soudní praxi i v publikacích hojně citovány. Citovaná usnesení 

NS jsou dokonce optimálně přiléhavá k posouzení konfliktu „povinnost dát přednost v jízdě“ 

kontra „výrazně nedovolená rychlost jízdy“. 

Soudy nižších stupňů tedy nemohou „smést ze stolu“ všechna usnesení NS, která mají být 

snad jen určitým zobecněným výsledkem posouzení jiných konkrétních dopravních 

nehod, s tím že tyto soudy nyní pečlivě posuzují mimo jiné specifika svého konkrétního 

případu. Ale který právní názor NS má soudce nižší instance za povinnost respektovat, pokud 

je mu věc vrácena k novému rozhodnutí ve věci? Samozřejmě je tím míněno ono aktuální 

usnesení NS, které se zabývá tím konkrétním případem se všemi jeho specifiky, viz § 265s 

odst. 1 Trestního řádu. Soudy nižších stupňů jsou v tak trošku nezáviděníhodné situaci, 

protože by se měly při svém rozhodování držet mimo jiné (obecného) právního názoru NS, 

který se pravděpodobně plíživě posouvá od starého dobrého „principu omezené důvěry“ 

R 45/2005 (dále jen POD) k „zásadě gradace příčinné souvislosti“ Soubor NS, svazek 16, č. 

T 389 (dále jen ZGPS). 

V pozadí konkrétního usnesení NS tedy s železnou pravidelností stojí alespoň jedno ze 

dvou výše uvedených principiálních judikatorních rozhodnutí NS k posouzení souběhu 

dvou protiprávních jednání. Jejich „duch“ je totiž do jisté míry odlišný, resp. vzájemně 

neslučitelný, minimálně dílem. I když to vždy není úplně tak triviální, při posuzování 

souběhu dvou protiprávních jednání v oboru posouzení povinnosti „dát přednosti v jízdě“ 

kontra „nedovolená rychlost jízdy“ proti sobě v různých rozích „ringu“ téměř vždy stojí tiše či 

okázale dvě vzájemně neslučitelné právní zásady - tzv. „POD“ a tzv. „ZGPS“. 

Řekněme pro zjednodušení, že soudce má na stole výše popsaný případ řidičů „V“ a „H“, kdy 

došlo například ke zranění třetí osoby „T“ a tedy teoreticky byli obžalováni z trestného činu 

současně oba řidiči „V“ a „H“. Soudce musí před vynesením rozsudku věc v důkazním řízení 

dostatečně objasnit a až poté se může pohybovat v prostoru celého „ringu“. Pokud však 



 23 

soudce - při vlastním rozhodnutí v dané věci - kategoricky vyjde z rohu „ringu“ s nápisem 

„POD“ nejspíše dospěje k závěru, že zranění osoby „T“ zavinil řidič pan „H“. Pokud však 

soudce kategoricky vyjde z rohu „ringu“ s nápisem „ZGPS“ nejspíše dospěje k závěru, že 

zranění osoby „T“ zavinil řidič pan „V“. Soudce se může ale také postavit do středu „ringu“ 

a po rozvaze odsoudit rovnou oba řidiče „V“ a „H“ …..., s tím že jednání obou řidičů bylo „v 

příčinné souvislosti …..“. 

Proč však jsou právní zásady „POD“a „ZGPS“ vzájemně neslučitelné (alespoň dílem)? 

„POD“ ve své první větě totiž řidiče „V“ zprošťuje povinnosti, aby bez dalšího předpokládal 

možné porušení pravidel tohoto provozu jinými účastníky a aby tomu přizpůsobil své 

počínání. „ZGPS“ naopak jinými slovy uvádí, že: jednání řidiče pana „V“ zůstává příčinou 

vzniku dopravní nehody i když se k němu přidružilo (příčinné) protiprávní jednání řidiče 

„H“, bez něhož bychom daný případ tzv. „neměli na stole“. Druhá věta „POD“ výše 

předestřený  rozpor přece jen „změkčuje“, když vlastně provádí výklad sousloví „bez dalšího“ 

z první věty „POD“: „Naopak, není-li z okolností, které měl a mohl účastník silničního 

provozu („V“) běžně vnímat či předvídat, zřejmé, že jiný účastník téhož provozu porušil své 

povinnosti („H“), je oprávněn očekávat od ostatních účastníků silničního provozu 

dodržování stanovených pravidel“. Co jsou to vlastně ty okolnosti, které měl a mohl řidič 

„V“ běžně vnímat a předvídat? Na tuto otázku měli právní zástupci řidičů „V“ a „H“ 

diametrálně odlišný názor, který přitom opírali hned o několik právních výroků spočívajících 

v citaci právních zásad „POD“ a „ZGPS“ a vybraných usnesení NS, viz podrobně kap. 4.5.2 

a 4.5.3. Například Usnesení NS 5 Tdo 1173/2004 k tomu uvádí následující: … (řidič „V“) 

„při tomto svém odhadu samozřejmě vychází z rychlosti, kterou právní předpisy v místě 

křižovatky povolují.“ Proto autor této práce považuje principiální právní zásady „POD“ a 

„ZGPS“ (a zejména z nich vycházející některá z usnesení NS) za vzájemně neslučitelné 

právní výroky (alespoň dílem). 

Někde je prostě chyba a navíc zřejmě není správné se domnívat, že důsledné právní 

zkoumání „jemností“ konkrétní dopravní nehody na ploše celého „ringu“ odstraní 

danou nežádoucí „dvoukolejnost“ obou právních zásad „POD“ a „ZGPS“. Tato 

„dvoukolejnost“ je totiž principiálním problémem posuzování souběhu vícero 

protiprávních jednání již jen proto, že existuje možnost vyjít z kterékoli z obou 

principiálně neslučitelných judikatorních zásad, které paradoxně obě mají sloužit 

k posouzení souběhu vícero protiprávních jednání. 
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Alespoň z laického pohledu se to jeví tak, že „POD“ je speciálním nástrojem pro řešení 

souběhu protiprávních jednání v oboru právního posouzení dopravních nehod (zejména: 

„povinnost dát přednost v jízdě“ kontra „výrazně nedovolená rychlost jízdy“) a naopak, že 

„ZGPS“ má být spíše nástrojem pro řešení souběhu protiprávních jednání obecně, tedy 

na poli všech možných typů trestných činů. 

Možná namítnete, že obecná judikatorní zásada je prostě „obecná“ a je tedy nadřazena mimo 

jiné i trestným činům v dopravě. Autor této práce by rád oponoval, že pokud máme 

k dispozici speciální judikatorní zásadu pro řešení souběhu protiprávních jednání v oboru 

posuzování dopravních nehod, měli bychom ji právě v tomto oboru využít jako zásadu 

„přiléhavější“ daným specifikům. 

Na straně druhé jsou - při právním posuzování - zohledňována komplexním způsobem 

všechna specifika konkrétní dopravní nehody a není tedy vůbec možné nějak paušálně 

říci, že stanovení viníka je jen „funkcí“ toho, z kterého „rohu ringu“ soudce vyjde 

a o kolik procent překročil řidič „H“ dovolenou rychlost jízdy v obci či mimo obec. 

Například Usnesení NS 11 Tdo 639/2008 se v rámci určité rozvahy odkazuje na obě 

(principiální) judikatorní zásady, „POD“ a také „ZGPS“. 

Při posouzení souběhu protiprávních jednání řidičů „V“ a „H“ bývá judikatorní zásada 

„ZGPS“ ve většině případů dávána k tíži řidiči „V“, kdy tento měl kvalitativním 

porušením svých povinností inicializovat vznik nebezpečné dopravní situace. Protiprávní 

jednání řidiče „H“ má pak být jen určitým nepříznivým „parametrem“, který však nepřerušuje 

příčinnou souvislost mezi jednáním řidiče „V“ (pachatelem) a následkem. 

„ZGPS“ je však obecnou judikatorní zásadou, přičemž v principu je možno si představit i 

postup opačný. Lze tedy i na bázi „ZGPS“ analogicky podat žalobu vůči (pachateli) „H“, 

s tím že jednání řidiče „V“ nepřerušuje příčinnou souvislost mezi jednáním řidiče „H“ a 

následkem. 

Poznámka: S posouzením souběhu protiprávních jednání řidičů „V“ a „H“ na bázi „ZGPS“ 

je to s troškou nadsázky jako se sirkou a olejem, kdy až současné použití obou může vést ke 

vznik nepříznivého následku, tedy k tzv. „spontánnímu zahoření“. Na základě konfigurace 

případu si státní zástupce může v podstatě vybrat, který z řidičů škrtnul sirkou (pachatel) a 

který jen přiléval větší či menší množství oleje do ohně (parametr). Na bázi „ZGPS“ bývá 

sirka snad vždy kladena do rukou řidiče, „V“, který měl vznik dopravní nehody inicializovat. 

      

Soudy nižších stupňů (instance) si po léta utvářely právní názor k předmětné problematice, 

vycházely přitom při svých rozhodnutích zejména z „původních“ judikatorních rozhodnutí 
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i z usnesení NS podepřených „duchem“ „POD“. Později jim usnesením toho samého NS 

může být uloženo, aby v případě analogické dopravní nehody bylo rozhodnuto jinak, než 

tomu bylo po mnoho předchozích let, a to v intencích „nového názoru“ NS podepřeného již 

„duchem“ judikatorní zásady „ZGPS“. 

Pokusíme se v následující kapitole 5. nalézt odpověď na otázku, zda skutečně v posledních 

několika letech došlo k určitému „přitvrzení“ vůči řidičům „V“, a případně proč tomu tak je. 

„Míč“ je však vyloženě na právním hřišti. Na straně druhé může být inspirativním počinem, 

pokud „do hry“ vstoupí i technický způsob utřídění vstupních informací včetně následného 

analytického vyhodnocení zpracovaných podkladů. Jistě uznáte, že autor této práce si jako 

„neprávník“ vytknul velmi nelehký úkol. 

 

 

5. Rozvaha nad vybranými usneseními NS k předmětné problematice 

 

5.1. Motivace a definice rozsahu zkoumání 

V kapitole 5.3. uvedeme několik usnesení NS k problematice „povinnosti dát přednost 

v jízdě“ kontra „nedovolená rychlost jízdy“. Není a nemůže být cílem této práce pojednat 

(zpracovat) hlavní závěry všech usnesení a rozhodnutí NS k dané problematice. 

Na tomto místě bude vybráno pouze 12 usnesení NS z rozmezí let 2004 - 2010 (dále jen 

vybraná usnesení NS), kde lze snad očekávat určité „zlomové období“, po kterém dle 

víceméně všeobecného mínění mělo dojít k určitému „přitvrzení“ vůči řidičům „V“, viz 

publikace [4], [5], [10], [17] z let cca 2009 - 2011. Budeme zkoumat bez předsudků, zda 

k onomu „přitvrzení“ vůči řidičům „V“ skutečně došlo a pokud ano, pokusíme se zamyslet 

nad tím, proč tomu tak je. Tato vybraná usnesení mají společné především to, že jsou 

opakovaně pojednávána a citována v odborné literatuře [1], [4], [5] a některá z nich jsou 

i značně kritizována jako nesystémová a kontroverzní, a to zejména na internetu [17]. 

 

5.2. Předmět zkoumání, vybraná usnesení NS 

Autor této práce podrobně prostudoval všech 12 vybraných usnesení [16] a pokusil se mnoho 

desítek stran textu „přetavit“ do tabulkové i grafické podoby, tak aby bylo možno se v těchto 

vybraných usneseních snáze orientovat a sledovat příslušné trendy ohledně vzájemné 

slučitelnosti a „přísnosti“ jednotlivých rozhodnutí v časové řadě i s ohledem na hlavní 

parametry (vnější znaky) nehodových dějů. 
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Zejména grafická podoba závěrů usnesení NS může posloužit jako v určitá „srozumitelná 

mapa“, na jejímž pozadí lze i jiná stávající i budoucí usnesení NS znázornit. Také lze tuto 

„mapu“ využít i jako určité pozadí při rozvaze nad aktuálně hledaným právním posouzením 

určité dopravní nehody daného typu. 

Daný způsob zpracování vybraných usnesení NS lze chápat jako jeden z možných 

metodických návrhů, jak danou problematiku graficky znázornit a následně analyticky 

„uchopit“. Každý posuzovaný případ je však neopakovatelným případem dopravní nehody, 

který je třeba fundovaným způsobem posoudit. Nelze přirozeně komplexní nehodový děj bez 

problémů či příslušných zjednodušení „natěsnat“ do „nějakých tabulek“ či diagramů bez 

zohlednění různých parametrů, specifik a „jemností“. 

Dále je třeba uvést, že NS v rámci vyhotovených usnesení nerozhoduje o viníkovi, ale NS 

se v rámci usnesení zabývá otázkou správnosti právního posouzení skutku zásadně ve 

vztahu k tomu skutkovému stavu věci, který zjistily soudy prvního a druhého stupně, [16]. Na 

straně druhé je třeba otevřeně uvést, že z textu usnesení NS je v naprosté většině případů 

zjevné, jaké právní zásady, výroky, názory či usnesení NS by měly být využity při právním 

posouzení předmětné dopravní nehody, potažmo jakým způsobem by měly (mohly) soudy 

nižšího stupně v dané věci rozhodnout. Usnesení NS je v daném slova smyslu určitým 

„závazným doporučením“ pro způsob rozhodnutí soudu nižšího stupně v dané věci. 

„Nehrajme“ si tedy prosím v rámci této práce na zbytečné „formalismy“ a považujme pro 

zjednodušení (alespoň pracovně) usnesení NS za rozhodnutí ve věci. 

Odpusťte tedy autorovi této práce vědomé drobné formální nepřesnosti a příslušná 

zjednodušení. Jejich aplikace je motivována jen snahou o jednoduché vyjádření toho 

podstatného co lze „natěsnat“ do přehledné tabulky a diagramu. 

 

5.3. Vybraná usnesení NS, způsob zpracování, vlastní realizace 

V Tabulce č. 1 (dále jen Tab. č. 1) i v diagramu na Obr. č. 1 je vždy uveden minimální údaj 

o překročení dovolené (resp. přiměřené) rychlosti jízdy řidičem „H“ v procentech, jak to bývá 

v naprosté většině případů i uváděno i v rozhodnutích soudů. 

Lze samozřejmě analogickým a současně triviálním způsobem vyjádřit i procentní údaj pro 

horní z mezí rychlosti jízdy řidiče „H“ stanovené znalcem. Pokud byl obviněn či obžalován 

(jen) řidič vozidla „V“, bude zjevně třeba ve smyslu „in dubio pro reo“ (v pochybnostech ve 

prospěch obviněného) vycházet z meze maximální. Velmi dobře je toto patrno u případu 

č. (5.), viz dále Tab. č. 1. Řidič „H“ vozidla ŠKODA Felicia se mimo obec pohyboval 

výchozí rychlostí 90 - 100 km/h. Vzhledem k dolní z uvedených mezí 90 km/h, tedy ani nelze 
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kategoricky prokázat, že by řidič „H“ vůbec dovolenou rychlost jízdy překročil. Pokud 

pomineme jen případné nevelké překročení dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“, nemělo by 

(v případě neporušení jiných povinností řidičem „H“) ani tak smysl tohoto řidiče „H“ obvinit 

ze spáchání trestného činu. Ve smyslu zásady „in dubio pro reo“ bychom totiž vzápětí museli 

připustit, že dovolenou rychlost řidič „H“ nepřekročil. Protože v případě č. (5.) byla obviněna 

řidička „V“ vozidla MERCEDES BENZ, bylo správně uvažováno s maximální mezí 

(hodnotou) překročení dovolené rychlosti jízdy vozidlem „H“, tedy 11 %. Tedy ve vztahu 

k okolnosti, který z řidičů „V“ či „H“ byl obviněn resp. obžalován, by bylo třeba pracovat 

jednou s hodnotou „MAX (%)“ a podruhé „MIN (%)“. 

Pro zjednodušení budou v Tab. č. 1 i v diagramu na Obr. č. 1 uváděny s výjimkou případu 

č. (5.) jen hodnoty „MIN (%)“, jak je v převážné míře u rozhodnutí soudů zavedeno. 

Vybraná usnesení NS jsou jak v Tab. č. 1, tak i v diagramu na Obr. č. 1 vyjádřena v časové 

řadě na ose „x“. Na svislé ose se nachází minimální míra překročení dovolené rychlosti jízdy 

řidičem „H“ v procentech. 

Rozsahy překročení dovolené rychlosti jízdy jsou barevně vyznačeny systémem barev 

návěstidla světelného signalizačního zařízení, tzv. „semaforu“. 

Pásmo překročení dovolené rychlosti více než o 70 % je označeno červenou barvou. Hraniční 

hodnota 70 % byla zvolena v souladu s uznávanou a opakovaně citovanou hranicí překročení 

dovolené rychlosti v obci (výrazné překročení rychlosti jízdy a porušení důležité povinnosti), 

viz např. Usnesení NS 5 Tdo 1173/2004. 

Pásmo překročení dovolené rychlosti o více než 25 % a méně než 70 % je označeno žlutou 

barvou. Hodnota 25 % leží o něco níže, než hodnoty překročení dovolené rychlosti „za tři 

trestné body pro řidiče“, a to při v jízdě v obci o více než 20 km/h (tj. 40 %) a mimo obec 

o více než 30 km/h (tj. 33,33 %), viz podrobně závěr kap. 4.2. Dolní okraj „žluté oblasti“ 

v hodnotě 25 % byl vzhledem k procentnímu rozsahu 33,33 - 40 % záměrně resp. chcete-li 

účelově snížen tak, aby se znázorněná Usnesení NS 3 Tdo 1615/2005 a 8 Tdo 216/2006, kde 

byl za viníka označen řidič „H“, nacházela víceméně ještě okrajově v této „žluté“ oblasti 

a nikoli již v oblasti „zelené“. 

Oblasti „zelené“ odpovídá překročení dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“ o 0 - 25 %. 

V rámci vybraných usnesení NS nebyl nikdy tzv. „doporučen“ za viníka dopravní nehody 

řidič, který překročil dovolenou rychlost jízdy o méně než uvedených 25 %. 

Totéž v podstatě platí o „bílé“ oblasti, která představuje případy, kdy řidič „H“ dovolené 

rychlosti ani nedosáhl, ale může mu být případně vytýkáno překročení rychlosti přiměřené, 

viz Usnesení NS 3 Tdo 727/2005. 
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Symboly „H“ a „V“ u jednotlivých usnesení NS představují „tichým způsobem vyjádřený 

názor NS na ustanovení viníka dopravní nehody“ (dále jen „doporučení“). „Doporučeného“ 

viníka dopravní nehody v diagramu označují i symboly dopravních značek „P2 - Hlavní 

pozemní komunikace“ a „P4 - Dej přednost v jízdě“. Procentní údaj u předmětných 

dopravních značek udává minimální údaj o překročení dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“. 

Spojnice osy „x“ a příslušné dopravní značky způsobem grafického provedení vyjadřuje to, 

zda k dopravní nehodě došlo v obci či mimo ni (modrá úsečka se zaoblenými konci - obec, 

fialová úsečka s kosodélníkovými konci - mimo obec). Kromě toho jsou u jednotlivých případů 

pro jistotu ještě slovně uvedeny zkrácené pojmy „obec“ a „mimo“. 

V dolní části diagramu na Obr. č. 1 je symbolem „lidského oka“ a „slepeckého symbolu“ 

označen atribut, zda řidič „V“ mohl v době svého rozhodnutí vozidlo „H“ pozorovat a tak 

alespoň teoreticky odhadnout dynamiku jeho přibližování. 

Zcela v dolní části diagramu na Obr. č. 1 jsou symbolem „červených vykřičníků“ označeny ty 

případy, které vykazují silná specifika. Počtem vykřičníků a otazníků je intuitivně vyjádřena 

míra specifičnosti daného případu či neurčitosti aktuálního atributu. V silně specifických 

případech například řidič „V“ mimo vjetí do jízdní dráhy vozidlu „H“ porušil hrubým 

způsobem další své povinnosti. Pokud bychom tyto specifické případy nerozpoznali, graficky 

nevyjádřili a v podstatě nevyloučili, těžko bychom mohli seriózně usuzovat na nějaké jasné 

zákonitosti právního typu posouzení a příslušné trendy. 
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Č. Rozhodnutí NS Místo Změna 

na km/h 

Min. překroč. 

rychl. „H“(%) 

Zavinil 

řidič: 

Následky: 

úmrtí (ú), zranění (z) 

Mohli se 

vidět ? 

Silná 

specifika ? 

Citace 

judikatury** 

Poznámka: 

1 5 Tdo 1173/2004 obec - 72 „H“ 1x (ú) ANO? NE POD - 

2 3 Tdo 727/2005 mimo - -28* / (55) „V“ 2x(z) NE NE ZGPS, POD Překročena rychl. přiměř. rozhledu 

3 3 Tdo 1615/2005 mimo - 30 „H“ 5x (ú) vč. „V“, 1x (z) NE? NE? ZGPS Alkohol „H“, únava, § 11 odst. 1 

4 8 Tdo 216/2006 obec - 27 „H“ 3x(z) NE NE POD - 

5 7 Tdo 1411/2006 mimo - 0 (11) „V“ 1x (z) ANO? NE R24/87 Nízké překročení dovolené rychlosti 

6 3 Tdo 593/2007 obec - 72 „H“ 1x (ú), 3x (z) ANO NE POD, (1) - 

7 6 Tdo 686/2007 obec 60 92 „H“ 3x (ú), 3x (z) vč.“V“ ANO NE POD Veřejné osvětlení, noc, zástavba  

8 11 Tdo 639/2008 mimo 30 150 „V“ 1x (z) - „H“ ANO ANO ZGPS, POD, (5) Staveb. práce***, zvýšená opatrnost 

9 11 Tdo 804/2008 obec 40 125 „V“ 1x (ú) - „H“ NE? ANO ZGPS Zákaz předjíždění („H“), **** 

10 7 Tdo 38/2009 mimo 50 84 „V“ 2x (ú) vč. „V“, 1* (z) NE? ANO? R45/2005 „Projel stopkou“, dyn. zakrytý výhl. 

11 8 Tdo 34/2010 obec - 48 „V“ 1x (ú) - „H“ ANO NE ZGPS, POD „V“ - přívěsný vozík, „H“ motocykl 

12 7 Tdo 214/2010 mimo 80 47 „V“ 5x (z) vč.“V“ ANO NE (10) Podvečer, horizont ale již odkrytý 

 

Tab. č. 1: Přibližné tabelární vyjádření konfigurace vybraných případů dopravních nehod posuzovaných Nejvyšším soudem ČR v letech 2004-

2010 v časové řadě s úzkým zaměřením na případy typu: „přednost v jízdě“ kontra „nedovolená (nepřiměřená) rychlost jízdy“  

 

* Překročení znalcem stanovené přiměřené rychlosti, její hodnota činí 42 km/h, dovolená rychlost činí 90 km/h, zjištěná reálná rychlost jízdy činí 65 km/h.  

** POD - Princip omezené důvěry, ZGPS - Zásada gradace příčinné souvislosti, např. (1) = 5 Tdo 1173/2004, viz sloupec vlevo. 

*** Stavební práce, řidič „V“ v hustém provozu nevyužil připojovací pruh, NS - rychlost 30 km/h je velmi nízká a těžko zaměnitelná, řidič „V“ tedy mohl „rozpoznat“ …. 

**** „V“ - hrubě nesprávný způsob vjetí vlevo na komunikaci, kdy se řidička nedokázala zařadit do proudu vozidel na hlavní komunikaci, „vytvořila si tedy třetí neexistující 

jízdní pruh“, střet s protijedoucím motocyklem „H“, motocyklista navíc předjížděl v zákazu předjíždění. 
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Obr. č. 1: Přibližné grafické vyjádření konfigurace vybraných případů dopravních nehod posuzovaných Nejvyšším soudem ČR v letech 2004-

2010 v časové řadě s úzkým zaměřením na případy typu: „přednost v jízdě“ kontra „nedovolená (nepřiměřená) rychlost jízdy“  
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5.4. Analytické vyhodnocení vybraných usnesení NS 

V oblasti „bílé a zelené“ nebyl v rámci vybraných usnesení NS nikdy „doporučen“ řidič „H“ 

za viníka dopravní nehody. Případy č. (2.) a (5.) jsou přitom extrémy, kdy ani nebylo možno 

jednoznačně prokázat překročení dovolené rychlosti řidičem „H“. 

Do roku 2007 nebyl u vybraných případů nikdy „doporučen“ NS řidič „V“ jako viník 

dopravní nehody, pokud se daný případ nacházel ve „žluté“ či „červené“ oblasti. 

V případě vyšší míry překročení dovolené rychlosti jízdy (spíše dolní okraj „červené“ oblasti), 

viz případy č. (1.), (6.), (7.), byl „doporučen“ NS jako viník dopravní nehody řidič „H“, 

i když řidič „V“ mohl jeho vozidlo v době svého rozhodnutí pozorovat, tedy zjevně našlo své 

uplatnění tzv. „výrazné ztížení …“ namísto „znemožnění povinnosti dát přednost v jízdě …“. 

I v případě nižší míry překročení dovolené rychlosti jízdy, tedy na dolním okraji žluté oblasti, 

případy č. (3.) a (4.) - roky 2005 a 2006, byl „doporučen“ NS jako viník dopravní nehody 

řidič „H“, kdy zde zřejmě sehrálo svou roli to, že řidič „V“ v době svého rozhodování pro 

najetí do křižovatky nemohl vozidlo řidiče „H“ pozorovat. 

V letech 2008 - 2009 nastal (reálný či jen zdánlivý) odklon od „zavedeného“ způsobu 

právního posuzování dopravních nehod daného typu, kdy hned tři po sobě jdoucí usnesení 

NS, viz případy č. (8.), (9.), (10.), vedly k uznání vinným řidiče „V“, i když se dané tři 

případy nacházely poměrně „hluboko“ v „červené“ oblasti. Alespoň na první pohled se roky 

2008 - 2009 jeví jako tzv. „zlomové období“. Spravedlivě je však třeba uvést, že dva případy 

č. (8.), (9.) vykazují silná specifika a případ č. (10.) je také nepochybně specifický, určitě 

alespoň dílem .... Až v následující kapitole 5.5 se podíváme alespoň stručně na konfiguraci 

těchto tří specifických případů. V prvním ze tří specifických případů č. (8.), tedy 11 Tdo 

639/2008, jsou v rámci rozvahy NS citovány obě zásady, tedy jak „ZGPS“, tak dílem 

i „POD“.  

V roce 2010 následují další dvě vybraná usnesení NS k dané problematice, a to č. (11.) a (12.) 

Oba případy se nevyznačují nějakými silnými specifiky, řidič „V“ mohl vozidlo „H“ v obou 

případech vidět a rovněž míra překročení dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“ se shodně 

pohybuje asi v polovině výšky „žluté“ oblasti. Obě usnesení NS mimo jiné citují buď ono 

vůči řidiči „V“ „tvrdší“ Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 či značně přísnou „ZGPS“. 

Vrátíme-li se před tzv. „zlomové období“ můžeme v diagramu vidět, že případy č. (3.) a (4.) 

byly posouzeny v neprospěch řidiče „H“, přičemž oba případy se nacházely dokonce jen na 

samém dolním okraji „žluté“ oblasti, zatímco „nové“ případy č. (11.) a (12.) se nachází 

dokonce až v polovině výšky „žluté“ oblasti. Navzdory očekávání byly tyto případy 

posouzeny kvalitativně jinak, než případy č. (3.) a (4.), a to v neprospěch řidiče „V“. 
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Nezasvěcený pozorovatel by si tedy řekl, že po usneseních NS ze „zlomových let“ 2008 - 

2009 se vůči řidičům „V“ z nějaké setrvačnosti systematicky „přitvrdilo“. Pozor však, dvojice 

případů č. (3.) a (4.) se od dvojice případů č. (11.) a (12.) liší mimo výše uvedené hlavně tím, 

že v případech č. (3.) a (4.) se řidiči nemohli vidět, což však již neplatí ani u jednoho 

z novějších případů č. (11.) a (12.). Těžko říci, zda „doporučení“ NS směřující k tomu, že 

řidiči „V“ v případech č. (11.) a (12.) jsou viníky dopravní nehody je důsledkem onoho 

generelního „přitvrzení“ po „zlomovém období“, či jen zohledněním toho, že řidič „V“ 

mohl v předmětných dvou případech vozidlo řidiče „H“ vidět. 

Důležité je však uvést, že minimálně dva ze tří případů ze „zlomového období 2008 - 

2009“ jsou tak silně specifické, že neexistuje faktický důvod, pro který by po „zlomovém“ 

období mělo dojít k markantně tolerantnějšímu přístupu k řidičům „H“. Zda charakter 

posouzení případů č. (8.) a (9.) nějak ovlivnil i způsob posouzení případu č. (10.) je již jinou 

otázkou. Těžko říci ..... 

Každá revoluce, tedy kvalitativní změna zavedených pořádků po „zlomovém období“, systém 

rozkmitá a lze očekávat setrvačné výchylky až do nějakého nového ustálení systému 

i z důvodu obyčejných lidských obav z vnějšího tlaku. Dle názoru autora této práce byl popud 

k dané „revoluci“ ze „zlomového období let 2008 - 2009“ ve skutečnosti jen „virtuální“. Ve 

„zlomovém období“ byla NS posuzována shodou okolností série silně specifických případů. 

Z těchto tří specifických případů je dle mínění autora této práce relativně nejméně specifický 

případ č. (10), tedy Usnesení 7 Tdo 38/2009, které vyvolalo poměrně silnou kritiku, [4], [17]. 

Poznámka: Ve věci onoho „zlomového období“, ať již reálného či zdánlivého, lze ještě 

doplnit následující: Také na Slovensku právě v té době panovala určitá (dokonce přímo 

zákonem daná) tendence „přitvrdit“ vůči řidičům „V“, tedy zajistit vyšší míru ochrany práv 

řidičů „H“. Na Slovensku platil od 1.2. 2009 Zákon č. 8/2009 Z. z. „O cestnej premávke“, 

který v rámci § 2 odst. 2 písm. b) uváděl: „…. Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie …. 

 dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má 

prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy“. Povšimněte si prosím, že 

v tomto ustanovení již chybí (resp. bylo vypuštěno) slovo „NÁHLE“, které původní slovenský 

Zákon č. 315/1996 Z.z. s účinností od 1. 4. 1997 v § 2 odst. 2 písm. b) ještě obsahoval. Tedy 

na Slovensku po roce 2009 řidič „V“ neměl právo řidiče „H“ dokonce ani omezit. Další 

novely slovenského Zákona č. 8/2009 Z.z. „O cestnej premávke“ počínaje novelou Zákona č. 

313/2011 Z.z. však na daném místě již slovo „NÁHLE“ opět obsahují. Aneb po obejití 

zeměkoule se lze dostat opět na výchozí místo …  
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Zda k překročení dovolené rychlosti jízdy došlo v obci či mimo ni nevykazuje nějaký 

zjevný vliv na výsledek usnesení NS. Otázkou je, zda vůbec nějaká taková souvislost 

existuje. Optimálně je toto vidět na srovnání dvojice případů č. (3.) a (4.) s dvojicí případů 

č. (11.) a (12.). V rámci každé z uvedených dvojic případů došlo jednou ke kolizi v obci 

a podruhé mimo obec a míry překročení dovolené rychlosti řidiči „H“ jsou v rámci daných 

dvojic téměř identické. Výsledek rozhodnutí NS (přesněji „doporučujícího“ usnesení) 

v případech bez silných specifik a ve „žluté“ oblasti je v údobí let 2005 - 2006 kontra 2010 

spíše důsledkem toho, zda se řidiči mohli vidět, než toho, zda k dopravní nehodě došlo v obci 

či mimo ni. 

Statistický vzorek 12 vybraných případů usnesení NS je však přirozeně nepatrně malý 

(reprezentativně zcela nedostatečný) na to, aby bylo možno jeho analýzou vyvodit nějaké 

silné a dalekosáhlé závěry. Je otázkou, zda „zlomové období“ vůbec nastalo, neboť v tomto 

období byly posuzovány NS hned tři specifické případy. 

I navzdory „urputné technokratické“ snaze autora této práce „natlačit“ velmi složitý právní 

obsah posouzení dopravních nehod do několika hlavních znaků či číselných parametrů, je 

přesto každá dopravní nehoda, neopakovatelným originálem se spoustou „niancí“. Není tedy 

možno se příliš spoléhat na určitou zavedenou typologii dopravních nehod. Nelze se tedy 

v praxi uchýlit k nějakému povrchnímu a současně „strojovému“ typu jejich 

posuzování. Na straně druhé, autorem naznačený způsob by mohl být vhodným analytickým 

nástrojem, jak nalézt klíč k vývoji právního názoru NS ve věci zkoumaného typu dopravních 

nehod z let 2004 - 2010. Bude třeba, aby byly prozkoumány další případy usnesení 

a rozhodnutí NS, viz jejich výčet v kapitole 5.6. 

 

5.5. Profil tří specifických případů ze „zlomového období“  

- Případ č. (8.), 11 Tdo 639/2008 - se vyznačoval tím, že v místě mimo obec se nacházel 

v okolí křižovatky úsek s rychlostí jízdy omezenou na 30 km/h, kde byly prováděny stavební 

práce a zjevně bylo třeba dbát zvýšené opatrnosti. Za hustého provozu se „nacpal“ řidič „V“ 

přímo do průběžného jízdního pruhu hlavní komunikace, aniž by při vjetí na hlavní 

komunikaci vpravo využil k tomu určený připojovací jízdní pruh. Připojovací jízdní pruh byl 

totiž ve složité dopravní situaci obsazen jinými stojícími vozidly, jejichž řidiči nepoměrně 

trpělivějším způsobem řešili úplně stejný problém, jaký měl řidič „V“. Řidič „V“ vycházel ze 

své místní znalosti a spoléhal se, že řidič „H“ mu umožní takto „nadivoko“ se zařadit. NS 

v odůvodnění usnesení uvedl, že dovolená rychlost jízdy 30 km/h je velmi nízká a těžko 

zaměnitelná. Řidič „V“ mohl vidět osobní automobil řidiče „H“ a snadno rozpoznat, že reálná 
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rychlost jízdy osobního automobilu „H“ cca 75 km/h je markantně vyšší než rychlost 

dovolená, a přesto se rozhodl vjet na hlavní komunikaci. Zejména právě proto vznikla 

poměrně nezvyklá kombinace míry překročení dovolené rychlosti jízdy o 150 % řidičem „H“ 

a „doporučení“ NS uznat vinným řidiče „V“. 

- Případ č. (9.), 11 Tdo 804/2008 - se vyznačoval tím, že v obci s omezenou rychlostí jízdy 

na 40 km/h se pohyboval motocyklista „H“ v prostoru hlavní komunikace nedovolenou 

rychlostí jízdy cca 90 km/h, přičemž v těsném okolí křižovatky předjížděl více vozidel, kdy 

předjíždění bylo v daném místě zakázáno. Z podkladů není úplně jasné, zda předjíždění 

v daném místě bylo zakázáno svislým dopravním značením, či zda bylo případně jen 

prokázáno, že by motocyklista při předjíždění přesáhl resp. přejel podélnou čáru souvislou. 

Pravděpodobně bylo předjíždění v daném místě zakázáno svislým dopravním značením. 

Z podkladů rovněž nevyplývá dostatečně jasně, zda řidička osobního automobilu „V“ mohla 

v okamžiku svého rozhodnutí motocyklistu „H“ pozorovat. Pravděpodobně (spíše) však 

motocyklistu pozorovat nemohla. Řidička „V“ vjížděla do křižovatky z vedlejší komunikace 

a stáčela se vlevo, tedy proti motocyklistovi. Řidička vjela do křižovatky a spoléhala se, že 

„časem“ jí někdo z řidičů umožní se zařadit do proudu vozidel pohybujících se v pravém 

jízdním pruhu hlavní komunikace. To se však bohužel nestalo. Řidička „V“ si tak pro sebe 

vytvořila „neexistující třetí jízdní pruh“ a pohybovala se přímo proti motocyklistovi, který 

navíc nedovoleným způsobem předjížděl, jak již bylo uvedeno. Daná situace nemohla 

dopadnout dobře, motocyklista tzv. „přebrzdil“ motocykl, upadl na vozovku, narazil tělem do 

osobního automobilu a následně zemřel. V daném případě byl řidičce „V“ především vytknut 

hrubě nesprávný a nebezpečný způsob vjetí na hlavní komunikaci, byť motocyklista se 

pohyboval nedovolenou rychlostí a předjížděl v úseku, kde to není dovoleno. Právě proto 

i v daném případě vznikla poměrně nezvyklá kombinace překročení dovolené rychlosti jízdy 

o 125 % a „doporučení“ NS uznat řidičku „V“ vinnou. 

- Případ č. (10.), 7 Tdo 38/2009 - se vyznačoval tím, že mimo obec (zde však omezení na 

50 km/h) se rozjížděl řidič „V“ do poměrně známé nebezpečné křižovatky, kterou zamýšlel 

projet v přímém směru. V daném místě se nacházela dopravní značka „P6 - Stůj, dej přednost 

v jízdě!“ a dle znaleckého posudku to spíše vypadá tak, že řidič „V“ na hranici křižovatky 

úplně nezastavil a projížděl ji tzv. „letmo“. Na hlavní komunikaci byly vždy dva jízdní pruhy 

určené pro jeden směr jízdy. V bližším pravém jízdním pruhu se pohyboval nezjištěný 

nákladní automobil (zřejmě nákladní souprava) rychlostí snad kolem 50 km/h, který zakrýval 

výhled řidiči „V“ na osobní automobil řidiče „H“ pohybujícího se výrazněji nedovolenou 

rychlostí v levém (vzdálenějším) jízdním pruhu. Došlo ke střetu osobních automobilů „V“ 



 35 

a „H“, řidič „V“ zemřel, nezjištěná nákladní souprava měla z místa odjet. V odůvodnění 

usnesení NS se mimo jiné v neprospěch řidiče „V“ uvádí, že tento nezastavil na hranici 

nebezpečné křižovatky a nepozoroval nejprve provoz. Pokud by tak učinil, mohl by vidět 

rychleji jedoucí osobní automobil „H“ ještě ve fázi, než tento vjel do oblasti zakrytého 

výhledu. Jelikož takové vozidlo „H“ se nemůže z oblasti zakrytého výhledu nikam „vypařit“, 

řidič „V“ by pak mohl snadno předjímat, že vozidlo „H“ musí zákonitě vyjet z oblasti 

zakrytého výhledu, a to právě někde těsně před prostorem křižovatky. Řidič „V“ by se za dané 

lépe „přečtené“ dopravní situace do křižovatky nerozjel. Dále bylo dáno řidiči „V“ k tíži, že 

daná dopravní situace byla nejasná, jelikož se zde nacházely dva jízdní pruhy a navíc 

v bližším jízdním pruhu se nacházela rozměrná nákladní souprava, za kterou se mohlo zcela 

ukrýt jiné vozidlo, jak se následně stalo. Právě proto, i v daném případě, vznikla poměrně 

nezvyklá kombinace překročení dovolené rychlosti jízdy o 84 % a „doporučení“ NS na 

ustanovení řidiče „V“ jako viníka dopravní nehody (řidič „V“ však zemřel, tedy nemohl být 

stíhán). Předmětné Usnesení NS ani tak příliš necituje jiná judikatorní rozhodnutí, obsahuje 

minimum formálně pojatých textů a zaměřuje se na věcné a zcela nezávislé právní 

vyhodnocení daného skutku. 

  

5.6. Další rozhodnutí a usnesení NS k problematice kolizí v křižovatkách 

Literatura [10] uvádí i další usnesení a rozhodnutí NS, která pojednávají problematiku kolizí 

dopravních prostředků v křižovatkách, přičemž se zjevně nejedná ve všech případech 

o markantní překročení dovolené rychlosti řidičem „H“. Navíc tato uvedená usnesení vznikla 

v delším zkoumaném období, než tomu bylo v případě vybraných usnesení NS. V následně 

uvedeném seznamu je tučně označeno jen 12 usnesení NS z let 2004 - 2010 vybraných 

autorem této práce. 

Je spíše úkolem pro nějakého „šikovného a do problematiky zapáleného studenta“, aby 

naznačeným či jiným způsobem zpracoval a analyzoval tento obrovský soubor usnesení 

a rozhodnutí NS. Jedná se však o velmi pracnou záležitost …..  

 

Literatura [10] uvádí na str. 118 tato usnesení a rozhodnutí NS: 3 Tdo 632/2011, 4 Tz 

63/2007, 5 Tdo 184/2004, 3 Tdo 39/2012, 4 Tz 41/2010, 5 Tdo 1173/2004, 6 Tdo 845/2009, 6 

Tdo 953/2014, 6 Tdo 1146/2012, 7 Tdo 61/2011, 7 Tdo 168/2009, 7 Tdo 688/2011, 25 Cdo 

974/2002, 25 Cdo 1097/2014, 25 Cdo 2212/2002, 3 Tdo 155/2006, 3 Tdo 1320/2014, 5 Tdo 

5/2003, 5 Tdo 275/2012, 6 Tdo 518/2007, 6 Tdo 686/2007, 6 Tdo 1060/2010, 6 Tdo 

1343/2008, 6 Tdo 1426/2009, 7 Tdo 1446/2012, 8 Tdo 34/2010, 8 Tdo 653/2011, 8 Tdo 
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1116/2011, 8 Tdo 1202/2013, 8 Tdo 1373/2011, 25 Cdo 3159/2012, 3 Tdo 506/2002, 3 Tdo 

593/2007, 3 Tdo 727/2005, 3 Tdo 839/2009, 3 Tdo 1191/2010, 3 Tdo 1524/2012, 4 Tdo 

121/2009, 6 Tdo 233/2012, 6 Tdo 585/2005, 6 Tdo 754/2013, 7 Tdo 38/2009, 7 Tdo 44/2014, 

7 Tdo 214/2010, 8 Tdo 216/2006, 8 Tdo 885/2010, 8 Tdo 1355/2008, 8 Tz 60/2013, 11 Tdo 

639/2008, 11 Tdo 1572/2011, 3 Tdo 427/2004, 4 Tdo 459/2011, 4 Tdo 715/2013, 4 Tz 

86/2001, 5 Tz 284/2000, 7 Tdo 597/2014, 7 Tdo 637/2008, 7 Tdo 1156/2010, 7 Tdo 

1411/2006, 8 Tdo 877/2011, 8 Tdo 1601/2008, 3 Tdo 508/2011, 3 Tdo 742/2009, 4 Tdo 

1094/2013, 4 Tdo 1182/2013, 5 Tdo 10/2008, 6 Tdo 208/2002, 6 Tdo 1211/2004, 7 Tdo 

918/2013, 7 Tdo 1355/2012, 11 Tdo 700/2009, 3 Tdo 40/2009, 3 Tdo 318/2008, 3 Tdo 

493/2009, 3 Tdo 513/2008, 3 Tdo 592/2008, 3 Tdo 810/2004, 3 Tdo 857/2011, 3 Tdo 

986/2005, 3 Tdo 1082/2014, 3 Tdo 1188/2011, 3 Tdo 1188/2013, 3 Tdo 1262/2005, 3 Tdo 

1615/2005, 3 Tz 122/2001, 4 Tdo 99/2014, 4 Tdo 117/2010, 4 Tdo 185/2015, 4 Tdo 

781/2013, 4 Tdo 1024/2014, 4 Tdo 1139/2013, 4 Tdo 1273/2013, 4 Tdo 1412/2013, 4 Tz 

32/2004, 4 Tz 39/2006, 4 Tz 122/2005, 4 Tz 133/2001, 4 Tz 203/2003, 4 Tz 225/2000, 4 Tz 

283/2000, 5 Tdo 154/2014, 5 Tdo 311/2006, 5 Tdo 327/2013, 5 Tdo 374/2006, 5 Tdo 

393/2007, 5 Tdo 431/2004, 5 Tdo 548/2012, 5 Tdo 630/2003, 5 Tdo 795/2012, 5 Tdo 

1000/2005, 5 Tz 124/2001, 6 Tdo 57/2005, 6 Tdo 73/2012, 6 Tdo 185/2003, 6 Tdo 256/2009, 

6 Tdo 293/2009, 6 Tdo 414/2003, 6 Tdo 483/2004, 6 Tdo 523/2011, 6 Tdo 526/2012, 6 Tdo 

538/2002, 6 Tdo 604/2002, 6 Tdo 650/2009, 6 Tdo 734/2013, 6 Tdo 815/2007, 6 Tdo 

852/2002, 6 Tdo 862/2010, 6 Tdo 906/2008, 6 Tdo 942/2012, 6 Tdo 1070/2013, 6 Tdo 

1099/2014, 6 Tdo 1145/2014, 6 Tdo 1269/2012, 6 Tdo 1384/2014, 6 Tdo 1396/2006, 6 Tdo 

1608/2010, 7 Tdo 65/2013, 7 Tdo 61/2007, 7 Tdo 113/2012, 7 Tdo 142/2009, 7 Tdo 

169/2007, 7 Tdo 266/2009, 7 Tdo 401/2003, 7 Tdo 649/2012, 7 Tdo 679/2005, 7 Tdo 

708/2011, 7 Tdo 934/2006, 7 Tdo 993/2004, 7 Tdo 1063/2007, 7 Tdo 1076/2005, 7 Tdo 

1131/2005, 7 Tdo 1155/2004, 7 Tdo 1232/2003, 7 Tdo 1238/2007, 7 Tdo 1298/2011, 7 Tdo 

1302/2012, 7 Tdo 1321/2008, 7 Tdo 1356/2013, 7 Tdo 1369/2010, 7 Tdo 1399/2009, 7 Tdo 

1434/2007, 7 Tdo 1533/2012, 7 Tdo 1582/2014, 7 Tdo 1627/2011, 7 Tz 66/2011, 7 Tz 

78/2011, 7 Tz 275/2001, 8 Tdo 27/2007, 8 Tdo 63/2009, 8 Tdo 100/2009, 8 Tdo 142/2007, 8 

Tdo 241/2005, 8 Tdo 265/2004, 8 Tdo 553/2008, 8 Tdo 892/2009, 8 Tdo 940/2008, 8 Tdo 

950/2013, 8 Tdo 996/2010, 8 Tdo 1118/2005, 8 Tdo 1118/2007, 8 Tdo 1334/2007, 8 Tdo 

1490/2004, 8 Tdo 1500/2004, 8 Tdo 1538/2005, 8 Tdo 1571/2011, 8 Tz 22/2011, 11 Tcu 

65/2000, 11 Tcu 75/2002, 11 Tdo 596/2006, 11 Tdo 662/2002, 11 Tdo 804/2008, 11 Tdo 

856/2012, 11 Tdo 904/2011, 11 Tdo 1081/2014, 11 Tdo 1250/2012, 11 Tdo 1521/2009, 11 

Tdo 1534/2005, 21 Cdo 1084/2009, 21 Cdo 3035/2011, 23 Cdo 2007/2012, 23 Cdo 
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4849/2009, 25 Cdo 396/2014, 25 Cdo 526/2006, 25 Cdo 551/2013, 25 Cdo 602/2006, 25 Cdo 

631/2001, 25 Cdo 666/2004, 25 Cdo 752/2003, 25 Cdo 784/2009, 25 Cdo 1145/2006, 25 Cdo 

1147/2000, 25 Cdo 1310/2006, 25 Cdo 1319/2010, 25 Cdo 1428/2012, 25 Cdo 1437/2006, 25 

Cdo 1506/2004, 25 Cdo 1869/2005, 25 Cdo 2719/2005, 25 Cdo 3316/2012, 25 Cdo 

3548/2014, 25 Cdo 3871/2008, 25 Cdo 4024/2009, 25 Cdo 4874/2009, 28 Cdo 1532/2006, 30 

Cdo 5421/2008, 32 Cdo 4054/2011, 32 Cdo 4200/2010, 33 Odo 770/2006, Skno 4/99. 

 

 

6. Další prvky protiprávního jednání řidičů „V“ a „H“ 

 

Mimo výrazně nedovolenou rychlost jízdy řidiče „H“ se v praxi mohou vyskytnout v souběhu 

či samostatně i jiné prvky protiprávního jednání řidičů „H“ i „V“. 

Příklad z praxe [15]: Řidič „V“ (ozn. 2.) vjíždí na hlavní komunikaci, odbočuje vpravo 

a v jeho jízdním pruhu dojde ke kolizi s protijedoucím osobním automobilem řidiče „H“ (ozn. 

1.), který nerespektoval zákaz předjíždění daný dopravním značením, viz níže Obr. č. 2., stav 

po dopravní nehodě. 

Poznámka: Přesněji řečeno, podélná čára souvislá (č. V 1a) sama o sobě neznamená zákaz 

předjíždění, podélná čára souvislá se nesmí při předjíždění přejíždět či přesahovat (např. 

nákladem), viz. VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. § 18 písm. „a“, [2]. Ale motocyklisté 

(nejzranitelnější a nejméně viditelní) se při provádění předjížděcího manévru někdy mohou 

vedle ní „vejít“. Podélnou čáru souvislou předmětná vyhláška umožňuje přejet pouze 

v případě objíždění překážky, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci a vjíždění 

na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. 

Avšak v daném případě řidič osobního vozidla (1.) při předjíždění kolony vozidel přejel 

podélnou čáru souvislou celým objemem svého vozidla, viz zanechané brzdné stopy na 

Obr. č. 2. Hovořme i přes výše uvedené (pro zjednodušení) u tohoto případu o zákazu 

předjíždění, neboť ryze geometricky vzato se „dva osobní automobily“ nemohou zde vedle 

sebe vlézt (ani teoreticky), aniž by předjíždějící (tedy vnější) vozidlo nepřesáhlo přes podélnou 

čáru souvislou do protisměrného jízdního pruhu. 
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Obr. č. 2: K „nedovolené rychlosti jízdy“ řidiče „H“ se mohou přidružit i další typy jeho 

protiprávního jednání, jako např. „nerespektování zákazu předjíždění“  

 

Řidič černého osobního automobilu CHRYSLER (1.) předjížděl kolonu 2-3 vozidel v obci 

nedovolenou rychlostí minimálně cca 75 km/h v místě, kde je toto vodorovným dopravním 

značením zakázáno. Počátek podélné čáry souvislé se nachází cca 60 metrů před konečnou 

polohou modrého osobního automobilu ŠKODA Octavia (2.). Řidič (2.) vjížděl do křižovatky 

(§ 22 odst. 1 Zákona č. 361/2000 Sb.), aniž se dostatečně „přesvědčil“ o (absenci) provozu 

vozidel zprava. Prostě se „spolehnul na to“, že v „jeho“ pravém jízdním pruhu zprava 

„žádný dopravní prostředek nemůže legálně přijet“ (snad kromě vozidel s právem přednostní 

jízdy), neboť v daném místě je předjíždění zakázáno. Řidič (2.) dané místo dobře znal. Po 

kolizi automobilů (1. a 2.) ještě řidička světlého osobního automobilu OPEL Astra Combi 

(ozn. 3.) narazila do levého boku automobilu CHRYSLER (1.). Jeho řidič řídil po požití 

alkoholických nápojů, řídil již zhruba 25 let bez řidičského průkazu, neměl uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, „utekl“ na cca 10 minut z místa 

dopravní nehody, předjížděl v úseku, kde je toto dopravním značením zakázáno a překročil 

v daném místě dovolenou rychlost jízdy, a to minimálně o 50 %. Nedovolená rychlost jízdy 

vozidla (1.) byla dvěma znalci označena za nezbytnou podmínku pro vznik kolize automobilů. 

Z dovolené rychlosti jízdy 50 km/h mohl řidič automobilu CHRYSLER (1.) zastavit asi 5 metrů 

před místem střetu, musel by však využít plnou intenzitu brzdění, jako tomu bylo reálně. Řidič 

1. 2. 3. 
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automobilu Š Octavia (2.) si totiž vzápětí uvědomil, že vzniká nebezpečná dopravní situace 

a z nevelké rychlosti jízdy zastavil ještě před okamžikem kolize předmětných automobilů. Tím 

vytvořil řidiči (1.) prostor pro případné zabránění střetu. Při dopravní nehodě došlo ke 

zranění řidičky automobilu OPEL (3.). Ve věci posouzení následků předmětné dopravní 

nehody před soudem stanul jako obžalovaný pouze řidič automobilu Š Octavia (2.), a to za 

přečin ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 148 odst. 1 Trestního zákoníku. Řidič vozidla Š 

Octavia (2.) byl poté Okresním soudem v Olomouci (dále jen OS) uznán vinným. Vzápětí po 

vynesení rozsudku tento podal prostřednictvím svého obhájce proti rozsudku odvolání, 

přičemž byl později na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen KS) obžaloby 

zproštěn. Protiprávní jednání řidiče automobilu CHRYSLER (1.) bylo vyřešeno pomocí 

trestního příkazu, a to pouze ohledně maření výkonu úředního rozhodnutí. Rozsudek KS i 

trestní příkaz OS nabyly právní moci. Zajímavé je, že ani jeden z řidičů nebyl v trestním řízení 

uznán vinným za způsobená zranění řidičce vozidla OPEL (3.). Není obvyklé, aby se řidič 

současně dopustil tolika typů protiprávních jednání, jako tomu bylo v případě řidiče 

automobilu „CHRYSLER (1.)“. Z hlediska technických příčin vzniku dopravní nehody však 

u řidiče (1.) existuje pouze souběh nedovoleného předjíždění a nedovolené rychlosti jízdy. 

 

Další z typických kolizí představuje „předjíždění přes podélnou čáru souvislou“ kontra 

„odbočení vlevo (vozidla pohybujícího se stejným směrem)“, byť zde již je povinnost řidiče 

„V“ „dát přednost v jízdě“ nahrazena povinností „neohrozit“, viz § 21 odst. 1, Zákona 

č. 361/2000 Sb. V těchto případech bývá řidiči „H“ rovněž často vytýkáno, že předjížděl, 

přičemž nerespektoval zjevně prováděné přípravné úkony řidiče „V“ k odbočení vlevo 

(snížení rychlosti jízdy, najetí ke středu vozovky a včasné zapnutí ukazatele změny směru jízdy 

vlevo) či neměl dostatečný rozhled do protisměru, aby si mohl být jist, že se poté bezpečně 

zařadí před poslední z předjetých vozidel a neomezí případné protijedoucí vozidlo, viz § 17 

odst. 5, písm. „a, b, c“ Zákona č. 361/2000 Sb. V praxi je však ve většině případů i přes tato 

menší či větší porušení povinností řidiče „H“ držena žaloba vůči řidiči „V“, podobně jako je 

tomu ve značné části případů konfliktu „povinnost dát přednost v jízdě“ kontra „nedovolená 

rychlost jízdy“. 

Prvky protiprávního jednání řidiče „H“ pak mají být jen určitým „parametrem“ souběhu dvou 

protiprávních jednání, který má zpravidla jen „pozitivní“ vliv na „počet žalovaných odstavců“ 

a míru trestního postihu řidiče „V“, viz také Rozsudek NS 4 Tz 86/2001. Jedná se o tzv. 

naplnění materiální podmínky dle § 88 Trestního zákoníku pro přihlédnutí k okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby. 
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Otevřeně řečeno, jde i o to, že povinnost „dát přednost v jízdě“ je v praxi spíše (převážně) 

považována za určitý typ jasně „taxativně“ resp. „kvalitativně“ dané povinnosti a samotný 

následek (kolize) má „dokládat“, že řidič „V“ svou povinnost prostě nenaplnil. Viz např. 

Usnesení NS 7 Tdo 38/2009, které uvádí: „…… povinnost dát přednost v jízdě je 

kvalitativně vyšším stupněm povinnosti, než je povinnost dodržet limit dovolené rychlosti 

…… Porušení povinnosti dát přednost v jízdě proto bez dalšího již samo o sobě vede ke 

zcela bezprostřednímu a reálnému nebezpečí střetu vozidel …… porušení povinnosti 

dodržet stanovený rychlostní limit samo o sobě nevede ke vzniku takovéhoto nebezpečí 

a zakládá ho teprve ve spojení s dalšími podmínkami a okolnostmi konkrétní situace 

v silničním provozu, jakými jsou např. přítomnost dalších účastníků provozu, hustota 

provozu, viditelnost, přehlednost daného místa či úseku apod.“ 

Povinnost řidiče „H“ dodržet dovolenou rychlost jízdy, je však na základě § 18 Zákona 

č. 361/2000 Sb. také taxativně dána, byť až určitá vyšší míra překročení dovolené rychlosti 

jízdy se kvalitativně „přetaví“ jak do příčinné souvislosti se vznikem následku, tak 

i později do „kategorie porušení důležité povinnosti“. 

 

Právě výše citované Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 patří k vybraným 12 případům a vztahuje se 

k případu kolize vozidel ŠKODA Superb a SEAT Cordoba [4], [16], který již sice byl popsán 

v kap. 5.5 jako případ č. (10), ale podívejme se na tento případ v aktuálně sledované 

souvislosti ještě o něco podrobněji: 

Osobní automobil Š Superb se pohyboval před křižovatkou mimo obec v úseku s rychlostí 

omezenou dopravním značením na 50 km/h výrazně nedovolenou rychlostí jízdy, převyšující 

rychlost dovolenou minimálně o 84 %. Pro daný směr jízdy byly vyhrazeny dva jízdní pruhy, 

přičemž osobní automobil Š Superb „H“ pohybující se v levém jízdním pruhu byl z pohledu 

řidiče osobního automobilu SEAT Cordoba „V“ zakryt nezjištěným nákladním automobilem 

„X“, pohybujícím se v pravém jízdním pruhu.  

Řidič osobního automobilu SEAT Cordoba ve čtyřramenné křižovatce nejspíše letmo vyjel 

z jejího vedlejšího ramene do prostoru křížení s hlavní komunikací. Jak si jistě umíte snadno 

představit, krátce poté došlo k závažné kolizi obou osobních automobilů v prostoru 

křižovatky. 

Pokud však současně vezmeme správný vztažný okamžik pro naplnění povinnosti řidiče „V“ 

(okamžik jeho rozhodnutí a nikoli až počátek reakce řidiče osobního automobilu Š Superb po 

odkrytí linie výhledu nákladním automobilem „X“, viz také kap. 7.5) a hypotetickou 

dovolenou rychlost jízdy 50 km/h řidiče pana „H“, potom by ke střetu předmětných vozidel 
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nedošlo, vozidla by se zcela bezpečným způsobem minula, řidič vozidla „H“ by ani nemusel 

sundat nohu z plynového pedálu …, jak to tak v tomto typu případů většinou chodí ….  

Řidič „V“ určitě měl povinnost „běžně vnímat“ a snadno předvídat, že za větším rozměrným 

nákladním automobilem ve vzdálenějším jízdním pruhu může být skryt nějaký jiný dopravní 

prostředek. Dle názoru autora této práce, však již pan „V“ neměl povinnost předvídat, že 

z této možné (skryté) „startovní pozice“ jako „projektil“ letmo „vystřelí“ nějaké vozidlo 

směrem k vyústění vedlejší komunikace do křižovatky, jak se reálně stalo. I na tomto místě 

opět narážíme na konflikt vzájemně neslučitelných právních zásad „POD“ a „ZGPS“.  

Ony „ztížené dopravní podmínky“ nelze asymetricky dávat k tíži jen řidiči „V“, ani si je 

naopak nemůže řidič „V“ vykládat ve vlastní prospěch, viz vlastní výroková část Usnesení 

7 Tdo 38/2009, [16]. Řidič „H“ si mohl snadno představit, že se blíží v levém jízdním pruhu 

ke křižovatce, a že bude pro (případného) řidiče pana „V“ skryt za rozměrným nákladním 

automobilem. Tyto „podmínky a okolnosti“ však pro něj samozřejmě nic neznamenají, pokud 

by sám řidič „H“ nic „neporušoval“. Je to až samotné výrazné porušení povinnosti tohoto 

řidiče „H“, dodržet stanovený rychlostní limit právě ve spojení s „podmínkami a okolnostmi“ 

konkrétní situace v silničním provozu ...., viz vlastní obsah Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 výše. 

Řidič pan „H“ se navzdory danému naplněnému „ztížení“ rozhodl do křižovatky vjet výrazně 

nedovolenou rychlostí, měl tedy z hlediska předjímání možných dopravních interakcí 

minimálně stejné možnosti jako řidič pan „V“. O „ztížené“ (resp. nejasné) dopravní situaci 

v okolí nebezpečné křižovatky sice věděli oba řidiči, ale jen řidič pan „H“ věděl, že on se 

pohybuje za daných podmínek výrazně nedovolenou rychlostí, navíc skryt za nákladním 

vozidlem. Proto také ono „spojení“ nedovolené rychlosti jízdy pana „H“ s „ostatními 

podmínkami“ uvedenými v Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 nastalo a nelze danou konfiguraci 

brát ani asymetricky v neprospěch řidiče pana „V“. Zřejmě se nelze zcela 

spokojit s vysvětlením, že pan „H“ „jen pokračoval v setrvalém nelegálním jízdním 

manévru“, zatímco řidič „V“ provedl kvalitativní změnu jízdního manévru, tedy „letmý 

rozjezd“ kolem dopravní značky „P6 - Stůj, dej přednost v jízdě!“, přičemž byl především 

zatížen povinností „zastavit a hlavně dát přednost v jízdě“. 

Soud v předmětném případě kladl znalci otázku, zda pan „V“ mohl či vůbec nemohl uvidět 

automobil řidiče „H“. Teoreticky mohl - ale v delším časovém i prostorovém odstupu: totiž 

v situaci, než řidič „H“ jedoucí v levém jízdním pruhu vjel do zákrytu za nákladním 

automobilem jedoucím v souběžném jízdním pruhu pravém. V té době ale pan „V“ musel 

sledovat prostor před svým vozidlem, aby před křižovatkou zastavil na příslušné úrovni. 

Teprve pak by se většina řidičů začala rozhlížet - ale v té době již „panoval“ popsaný záludný 
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zákryt. Předmětné křižovatce se říkalo „křižovatka smrti“, neboť tam popsaná situace 

nastávala vcelku „přirozeně“: šlo o silnici dálničního typu - tzv. dělený čtyřpruh - 

s úrovňovou křižovatkou. Po řadě obdobných nehod tam byla předmětná křižovatka upravena 

zcelením dělicího pásu, tedy nadále umožňuje pouze odbočení a připojení a již nikoli kolmý 

přejezd skrze přerušení dělicího pásu. Dopravní nehody tohoto typu tam poté ustaly. 

Existuje zde, na základě alespoň jednoho ze znaleckých posudků, silné podezření, že řidič 

osobního automobilu „V“ nezastavil před příčnou čarou souvislou, ačkoli se zde nacházela 

dopravní značka „P6 - Stůj, dej přednost v jízdě!“. Na základě obsahu Usnesení 

NS 7 Tdo 38/2009 lze těžko říci, zda letmé vjetí osobního automobilu „V“ do křižovatky 

muselo být nutně v příčinné souvislosti, s tím že řidič „V“ se sám připravil o nějaký ten čas 

„navíc“, za který by mohl určitě osobní automobil H“ zpozorovat již před jeho vjetím do 

oblasti zakrytého výhledu. Osudově vzato, mohl řidič „V“ přijet ke křižovatce o cca 5 vteřin 

dříve a vše se mohlo i s řádným zastavením jeho osobního automobilu snad odehrát úplně 

stejně, jako tomu bylo reálně. Je to tak trošku „osudová záležitost“, viz podrobně kap. 7.8. 

Bylo by také účelové, věcně nesprávné a nespravedlivé aplikovat vůči řidiči „V“ 3. větu 

R 45/2005 (POD): „Účastník silničního provozu, který porušil pravidla tohoto provozu, pak 

na druhé straně nemůže očekávat dodržení těchto pravidel od ostatních účastníků, jestliže 

jim to znemožnil s ohledem na charakter a závažnost svého porušení pravidel silničního 

provozu“. Pokud pan „V“ nezastavil na hranici křižovatky a nesplnil tak svou povinnost, ještě 

tím přece řidiči „H“ neznemožnil, aby on dodržel svou povinnost pohybovat se dovolenou 

rychlostí jízdy. 3. věta (POD) má nepochybně na mysli příčinné resp. aktivní protiprávní 

působení ve smyslu znemožnění „někomu - nějaké“ jeho povinnosti ....... 

Daný případ je vcelku nezvyklý a je nepochybně velmi těžké spravedlivě zvážit všechna „pro 

a proti“. V každém případě tento případ patří mezi případy specifické, kde již znatelně klesá 

význam procentuální míry překročení dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“. Řidiči „V“ bývá 

ve specifických případech totiž vytýkáno porušení i jiných (na „příčině“ se podílejících) 

povinností, než je pouhý nesprávný odhad rychlosti jízdy vozidla řidiče „H“. 

 

 

7. Technicko-právní souvislosti posouzení povinnosti dát přednost v jízdě 

 

Tato práce je určena nejen znalcům, ale také studentům, právníkům, policistům, učitelům 

autoškol apod., tedy dopředu je třeba se omluvit zejména znalcům, kteří v této kapitole 
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naleznou i všeobecně známé a opakovaně publikované informace. Některé informace tedy 

budou záměrně podány technicky populárním resp. „vlídným“ způsobem. 

 

7.1 Technický výklad pojmu „náhle“ ve smyslu § 2 písm. „q“ Zákona č. 361/2000 Sb. 

Zákon č. 361/2000 Sb. v § 2 „Vymezení základních pojmů“ pod písm. „q“ uvádí výklad 

pojmu „dát přednost v jízdě“: „Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit 

jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, 

musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy“. 

Rozhodnutí NS R 44/2000 k dané problematice uvádí: „Dát přednost v jízdě ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 99/1989 Sb. neznamená povinnost řidiče počínat si tak, 

aby žádným způsobem neomezil směr nebo rychlost jízdy řidiče, který má přednost v jízdě. 

Řidič poruší takovou povinnost jen tehdy, jestliže vytvoří dopravní situaci, kdy řidič, který 

má přednost v jízdě, musí, aby se vyhnul střetu s jeho vozidlem, učinit takový zásah do 

řízení, který lze charakterizovat jako náhlou změnu směru či rychlosti jízdy. Tím není např. 

mírné přibrzdění nebo plynulé přejetí do jiného jízdního pruhu za okolností, kdy k těmto 

manévrům má řidič dostatek času a není jim na překážku stav vozovky nebo dopravní 

situace.“, viz citace např. i v 3 Tdo 1615/2005. 

Asi nikdo nepochybuje o tom, že za náhlou změnu rychlosti jízdy lze určitě považovat 

takovou intenzitu brzdění vozidla řidiče „H“, kdy za jeho vozidlem před křižovatkou 

vzniknou viditelné brzdné stopy (100 % - intenzita brzdění - určitě NÁHLE). Naopak, pokud 

řidič pan „H“ nebyl manévrem řidiče „V“ donucen k jakékoli změně rychlosti jízdy, potom 

nebyl dokonce ani omezen (0 % - intenzita brzdění - určitě NENÁHLE).  

Nechme zatím stranou otázku, zda vztahujeme výrok o vynucenosti náhlé změny rychlosti 

jízdy k reálné - nedovolené rychlosti jízdy řidiče „H“, či naopak k rychlosti hypotetické - 

dovolené. 

Potřebné hodnoty intenzit brzdění 0 - 100 % řidiče „H“ představují poměrně široké pole 

spektra intenzit brzdění, kdy mezi okrajovou hodnotou 0 % - určitě NENÁHLE a další 

okrajovou hodnotou 100 % - určitě NÁHLE musí nutně existovat v této „šedé zóně“ hodnota 

či případně pásmo hodnot, kde „se to bude lámat“, tedy kde se klasifikace intenzity brzdění 

resp. intenzity náhlosti změny rychlosti jízdy z NÁHLE „překlopí“ do „NENÁHLE“. 

Pro nalezení oblasti (místa), kde se bude „lámat“ NÁHLE a NENÁHLE technickým znalcům 

nezbývá, než přijmout určité doktrinální technické kritérium ohledně míry (velikosti, náhlosti, 

intenzity) změny rychlosti jízdy resp. intenzity brzdění. Teprve potom může znalec ve smyslu 

§ 2 písm. „q“ Zákona č. 361/2000 Sb. z technického hlediska uvést výrok v tom smyslu, zda 
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řidič „V“ naplnil či nenaplnil svou povinnost „dát přednost v jízdě“ řidiči „H“, a to z logiky 

věci zejména ve vztahu k hypotetické - dovolené rychlosti jízdy řidiče „H“. 

Průlomovou prací, ohledné nalezení oné „oblasti“ kde se bude kriteriálně „lámat“ technické 

hodnocení pojmů NÁHLE a NENÁHLE, byla práce pana prof. G. Kasanického (ÚSI ŽU 

v Žiline) s názvem: „Zákon č. 315/1996 Z.z. O premávke na pozemných komunikáciách 

a znalec cestnej dopravy“, která byla primárně publikována v odborném časopise „Znalectvo 

3-4 / 1998“ [6], přičemž dané závěry byly opakovaně publikovány i v ČR, např. [7], [9]. 

Pan prof. Kasanický formou doktrinálního technického výkladu pojmu „NÁHLE“ obsaženého 

ve slovenském Zákoně č. 315/1996 stanovil technickou hranici mezi pojmy „NÁHLE“ 

a „NENÁHLE“ tímto způsobem: „Ak zmena smeru a rýchlosti jazdy bola úplne bezpečná 

z technického hľadiska, je možné prijať zásadu, že nenáhla změna rýchlosti a smeru jazdy 

sa nesmie uskutočniť so zpomalením, resp. bočným zrýchlením, väčším jako je 0,5 amax“. 

Jinými slovy, hranice mezi náhlou a nenáhlou (bezpečnou) změnou směru či rychlosti jízdy 

odpovídá 50 %-ní hodnotě zpomalení (či příčného zrychlení pro vyhnutí) potřebného pro 

provedení obranného manévru řidiče, kdy potřebná hodnota 50 %-ního zpomalení (zrychlení) 

je vztažena k maximálně adhezně dostupné hodnotě zpomalení či zrychlení (100 %) za 

daných podmínek (tím jsou míněny konkrétní adhezní podmínky a konkrétní druh dopravního 

prostředku), proto tedy 0,5 amax, [6], [8]. Obsah slovenského a českého ustanovení o výkladu 

pojmu „dát přednost v jízdě“ je naprosto ekvivalentní. 

Znalci v ČR i SR dané kritérium konsenzuálně přijali, kdy za posledních zhruba 16 let bylo 

bez nějakých markantních problémů v obou zemích podáno bezpočet znaleckých posudků ve 

věci technického posouzení povinnosti dát přednost v jízdě. Autor této práce za svou 

znaleckou praxi nezaznamenal (ani ze znaleckého prostředí nezaregistroval), že by se při 

právním projednávání vyskytly jakékoli výhrady vůči danému kritériu, či byl jen vyřčen 

(lepší) „pozměňovací technický návrh“ ohledně obsahu předmětného kritéria. Je však 

nezadatelným právem právního typu posouzení posuzovat znalecký posudek volně s možností 

tento odmítnout, či parciálně odmítnout metodiku založenou na provedení technického 

výkladu zákona, byť dlouhodobě ověřeného a konsenzuálně zavedeného. 

 

7.2 K problematice oprávněnosti znalce využít doktrinální technický výklad zákona 

Má technický znalec právo použít doktrinální technický výklad pojmu „NÁHLE“, který uvádí 

§ 2 písm. „q“ Zákona č. 361/2000 Sb.? Znalci v podstatě nic jiného nezbývá, než tento či jiný 

technický výklad zákona použít, neboť by jinak nemohl ve většině případů rozhodnout otázku 

náhlé resp. nenáhlé změny směru či rychlosti jízdy, potažmo zda řidič „V“ splnil 
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z technického hlediska svou povinnost dát přednost v jízdě. Výjimku z této většiny případů 

tvoří jen případy, kdy by řidič „H“ při dovolené rychlosti jízdy nebyl manévrem řidiče „V“ 

ani omezen (tzn. nemusel vůbec použít brzdovou soustavu či měnit směr jízdy). 

Dále je třeba uvést, že pojem NÁHLE je technicky optimálně „uchopitelný“, protože 

v obecném slova smyslu vyjadřuje intenzitu změny určitého parametru zpravidla vztaženou 

vůči času. Jak rychlost jízdy, tak i směr jízdy podrobené určité změně za čas fyzikálně 

odpovídají zpomalení resp. zrychlení. Právě proto je zákonný požadavek na nenáhlou změnu 

rychlosti fyzikálně identický s nenáhlou hodnotou zpomalení, kterou pan prof. Kasanický 

technicky velmi elegantně definoval vzhledem k adhezně dosažitelnému zpomalení, a to jako 

její 50 %-ní hodnotu. 

 

7.3 Proč právě hodnota 50 % amax?  

Proč jsme se již před mnoha lety rozhodli požívat právě kritérium 50 % amax, a nikoli třeba 

33 %, 40 %, 55 % či 66 % amax? Není pochyb o tom, že stanovit takto zásadní kriteriální 

hodnotu je velmi závažný a zodpovědný metodologický krok, který musí být v publikacích, 

na konferencích apod. řádně odůvodněn a následně musí být přijat resp. zaštítěn 

renomovanými odborníky a institucemi. Otevřeně je třeba říci, že mimo hlubokého 

porozumění potřebám praxe, příslušných vizí, bohatých zkušeností a znalosti odborné 

literatury, je třeba při návrhu a prosazení určitého empirického kritéria téměř vždy projevit 

i „kus osobní statečnosti“. 

Na vědecké konferenci ExFoS 2014 v Brně [11] byl přednesen a následně publikován ve 

sborníku příspěvek s názvem: „Analýza pojmů náhle a nenáhle pomocí experimentu“. 

S využitím celkem 22 respondentů různě řidičsky zkušených mužů i žen, ve věku 20 - 64 let, 

byly prováděny jízdní zkoušky osobních automobilů z rychlosti jízdy cca 50 km/h 

s brzdnými zpomaleními 3 m/s2, 5 m/s2 a 7 m/s2. Vozidlo bylo obsazeno vždy čtyřmi 

respondenty. U všech brzdných zkoušek se adhezně dostupné (maximální) zpomalení vozidel 

pohybovalo v rozsahu amax  = cca 8 - 10 m/s2. Respondenti měli své vjemy při zkouškách 

s různou intenzitou brzdění vozidla subjektivně vyjádřit hodnocením ve škále kategorií: 1. 

Bezpečné, 2. Málo nebezpečné, 3. Nebezpečné, 4. Velmi nebezpečné. Při statistickém 

vyhodnocení zjištěných údajů byly zpracovatelem výzkumu nejprve zprůměrovány dosažené 

výsledky v kategorii 1. (a1 = 3,8 m/s2) a poté sloučeny výsledky kategoriích 1. + 2. 

(a12 = 4,8 m/s2). Pokud přijmeme hypotézu, že hranice mezi náhlou a nenáhlou změnou 

rychlosti při brzdění se na základě subjektivně zjištěných údajů od respondentů nachází 

v rozpětí dané sloučením výsledků uvedených kategorií, pak rozsah kriteriálních zpomalení 
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činí (a1+12 = 3,8 - 4,8 m/s2). Jelikož maximální dosažitelné brzdné zpomalení u běžných 

osobních automobilů činí amax = 8 - 10 m/s2 (u moderních osobních automobilů i přes 

10 m/s2), tedy 0,5 amax = 4 - 5 m/s2, pak existuje velmi dobrá shoda mezi experimentálně 

zjištěnými a kriteriálně předpokládanými hodnotami zpomalení pro definici hranice náhlé 

a nenáhlé změny rychlosti jízdy, tedy a1+12 ≈ 0,5 amax. Zjednodušeně řečeno, závěry 

experimentálního výzkumu [11] velmi těsným způsobem potvrzují doktrinální technický 

výklad hranice mezi pojmy „náhle - nenáhle“ pana prof. G. Kasanického, [6], [8]. 

Také v jiných oborech se lze setkat s odborně stanovenými a všeobecně uznávanými 

kriteriálními hodnotami (tzv. „berličkami“) různých jednoduchých či spíše souslovných 

právních pojmů. Opět se nejedná o nic jiného, než o určitou formu odborného výkladu 

zákona. 

Po více než 40 let bylo v justiční praxi ustáleno, že pokud míra požití alkoholických nápojů 

před jízdou u řidiče přesáhne 1 ‰, potom se již nejedná o přestupek, ale o trestný čin 

„Ohrožení pod vlivem návykové látky“ dle § 274 Tr.Z. 40/2009 Sb., kdy odst. 2 písm. „b“ 

pouze obecně specifikuje kritickou míru požití návykové látky způsobem „….. pokud je vliv 

návykové látky zvlášť nebezpečný ….“. Aby to nebylo tak jednoduché, tak soudní lékaři - 

psychiatři již konsenzuálně uznávají orientační rozhraničující hodnotu 0,8 ‰, s tím že při 

zkoumání konkrétního případu nemusí být ani tato hodnota závazná (např. souběh požití 

alkoholických nápojů a požití medikamentů či omamných látek nebo souběh požití 

alkoholických nápojů s duševní chorobou či jiným typem nepříznivého ovlivnění konkrétního 

jedince). Výše uvedené však nic nemění na tom, že i v tomto případě byl pro soudní praxi 

proveden doktrinální odborný výklad určitého ustanovení zákona. 

Poznámka: Pokud zůstaneme pouze v kategorii požití alkoholických nápojů před jízdou 

řidičem, tak je každému více než zjevné, že při vyšším stupni požití alkoholických nápojů je 

určitý řidič více nepříznivě ovlivněn, než kdyby „požil“ méně. Vyšší stupně „požití“ bývají 

u lidských bytostí spojeny se zhoršenou orientací v prostoru, poklesem pozornosti, otupělostí 

vůči riziku, přeceňováním vlastních schopností atd., což je nejen v dopravě potenciálně velmi 

škodlivý stav. Z definice, „... pokud je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný …“, jasně 

vyplývá, že zákonodárce se pokusil vyjádřit míru potenciální společenské škodlivosti „požití“, 

která nějakým způsobem nepochybně závisí na „kvalitě i kvantitě“ požitých alkoholických 

nápojů. Ona následně „zaužívaná hraniční norma (orientační berlička) „1 ‰ resp. 0,8 ‰“ 

má zjevně sloužit pro přibližné vyjádření dané korelace, kdy by zjevně nebylo přiměřeným, 

aby byl každý případ znalecky zkoumán. Jak všichni víme, míra nepříznivého ovlivnění řidiče 

po požití alkoholických nápojů kromě únavy, fyzické kondice, věku, ovlivnění medikamenty 
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atd. nezanedbatelně závisí i na jeho zkušenosti resp. „trénovanosti v požívání alkoholických 

nápojů“. Trénovaný, alkoholu odolný jedinec, bude velmi pravděpodobně při řízení vozidla se 

stupněm ovlivnění např. „1,16 ‰“ statisticky společensky méně nebezpečný, než když 

například čerstvě plnoletý mladík před jízdou výjimečně požije „0,77 ‰“. Společensky méně 

nebezpečné jednání alkoholika „spadne“ do kategorie „trestného činu“ a jednání mladého 

řidiče zřejmě bude „jen přestupkem“, byť bude pro společnost statisticky rizikovější. 

„Berlička 1 ‰ resp. 0,8 ‰“ tedy nevyjadřuje vždy těsnou korelaci mezi „nebezpečností 

obecného řidiče“ a mírou požití, tedy tato „berlička“ určitě není a nemůže být dokonalá. Ale 

buďme rádi za ni, i tak si lze obtížně představit, aby soudní lékaři - psychiatři měli u každého 

případu exaktně zohlednit míru „odolnosti“ řidičů ve vztahu k určité zjištěné hodnotě 

„požití“ za účelem zjištění „výsledné nebezpečnosti vlivu návykové látky“. Jinými slovy, 

„míra ovlivnění“ není vždy zcela ekvivalentní „míře požití“ …. 

  

Stejně tak musel „někdo“ vzhledem k rozhodovací praxi soudů provést odborný výklad § 285 

Tr.Z. 40/2009 Sb., „Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku“, kde odst. 1 i odst. 2 jen vágně definují nadkritické množství konopí, hub 

či jiných rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku“ pro vlastní potřebu a to 

takto: „ ….v množství větším než malém …“. Zde však (odborný) výklad zákona 

specifikovalo až Nařízení Vlády ČR č. 467/2009 Sb. (viz uložení příslušné kompetence u 

§ 289 Tr.Z. č. 40/2009 Sb. odst. 3), co vlastně konkrétně značí „množství větší než malé“ 

u jednotlivých „společensky závadných komodit“. Vláda ČR při vydání svého nařízení 

nepochybně vycházela z odborných stanovisek renomovaných institucí, tedy tyto vlastně „na 

dálku“ provedly odborný výklad zákona, byť jen takto nepřímo. 

Poznámka: V uvedené souvislosti již není příliš podstatné, že Ústavní soud ČR svým nálezem 

sp. zn. Pl. ÚS 13/12, ze dne 23.7. 2013, později zrušil nejen ustanovení § 289 odst. 2 

Trestního zákona č. 40/2009 Sb. ale také zrušil ustanovení § 2 a přílohu č. 2 Nařízení Vlády 

ČR č. 467/2009 Sb., ve znění Nařízení Vlády ČR č. 4/2012 Sb. (konflikt s čl. 78 Ústavy ČR - 

„normotvorná“ kompetence formou nařízení vlády). Trestní kolegium NS dne 13.3. 2014 

následně vydalo stanovisko sp. zn. Tpjn 301/2013, které zde stanovilo orientační hodnoty 

určující „množství větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je 

obsahujících (metamfetamin, heroin, kokain, THC). Odpadlo tedy zákonné zmocnění Vlády 

ČR k výkladu pojmu „množství větší než malé“ ve smyslu § 289 Tr.Z. 40/2009 Sb. odst. 3 a 

rozhodovací praxe soudů by se v tomto ohledu již měla řídit stanoviskem NS sp. zn. Tpjn 
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301/2013. I přes výše podrobně popsanou formální změnu se však podstata věci nezměnila, 

bez provedení odborného výkladu zákona se občas právní dokumenty neobejdou. 

 

Nepochybně bylo velmi užitečným počinem nadefinovat srozumitelná a jednotná pravidla ve 

věci výkladu sousloví obsažených v trestně právních ustanoveních „pokud je vliv návykové 

látky zvlášť nebezpečný“ či „v množství větším než malém“ tak, aby analogické dostatečně 

objasněné skutky byly různými soudy v ČR posuzovány jednotně (alespoň v rozumné míře). 

Někdy je namísto metodologické rezignace lepší, projevit „kus osobní statečnosti“ 

a doktrinálně vyjádřit kvalitativní naplněnost určitého stavu jedním srozumitelným a nejlépe 

transparentně měřitelným kriteriálním číselným údajem, než „v tom všechny právní 

posuzovatele nechat samotné“, se zcela alibistickým a „nicneříkajícím“ doporučením, že je 

třeba „každý případ zkoumat zvlášť se všemi jeho specifiky“. Bez odborného výkladu 

některých právních pojmů, se může právní posouzení daného skutku tzv. „zadrhnout na 

mrtvém bodě“, kdy každá ze stran soudního sporu bude hájit „svůj“ výklad daného pojmu, ať 

již odborný či ryze právní. 

I když nic lidského není dokonalé, a tedy ani výklad výše uvedených sousloví není dokonalý, 

přesto jsou podobné odborné výkladové „berličky“ v praxi velmi potřebné. Ve stejném duchu 

je třeba pohlížet na technický výklad zákonného pojmu „NÁHLE“. 

 

7.4 Jak je to s aplikací nenáhlé změny směru jízdy?  

Jsme schopni technicky - kromě vcelku „jasného brzdění“ - vyjádřit i náhlost změny směru 

jízdy vozidla? Neexistuje principiální fyzikální rozdíl ve věci aplikace kriteriální hodnoty 

50 % amax pro brzdění či vyhýbání, neboť oba manévry lze fyzikálně popsat pomocí 

zpomalení resp. zrychlení. 

V praxi je však aplikace kritéria 50 % amax pro vyhnutí vozidla zpravidla obtížnější, protože 

na konci náběhu brzd je dosaženo nějaké víceméně konstantní hodnoty zpomalení, zatímco 

při vyhnutí vozidla je nemalá část samotného počátku vyhnutí jen takovým relativně dlouhým 

- „vlažným náběhem“ příčného zrychlení (trvajícího např. 0,6 s), kdy teprve poté může být 

dosaženo tzv. konstantní hodnoty příčného zrychlení, nemluvě o specifikách možností 

vyhnutí jednostopých dopravních prostředků. 

Určité potíže s „vlažným“ náběhem příčného zrychlení vozidla však nejsou dány jen 

fyziologickými možnostmi řidiče ohledně dosažení určitého potřebného úhlového natočení 

věnce volantu, a to zejména v oboru nižších rychlostí pohybu vozidla. Příslušný problém 

spočívá hlavně v tom, že šířka běžné komunikace je zpravidla poměrně malá na to, aby 
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konstantní (maximální) průběh příčného zrychlení vozidla mohl trvat dostatečně dlouho, či 

aby byl případně vůbec dosažen.  

Vzniká totiž často nutnost vyhnout se dvěma protisměrnými oblouky tak, aby řidič vozidlo 

včas tzv. „srovnal“ s cílem „udržet“ se na vozovce“. Řidič tedy musí záhy „točit“ věncem 

volantu na opačnou stranu. Jinými slovy, pokud řidič využije téměř celou šířku vozovky pro 

vyhnutí se jen jedním obloukem, pak tento manévr případně mohl vést k odvrácení střetu 

s chodcem. Dané vozidlo již bude na samém levém okraji komunikace neodvratně 

nasměrováno například do stromu, betonového propustku v přilehlém příkopu či do chodců na 

chodníku apod. Vyhnutí vozidla dvěma oblouky ve spojení s omezenou šířkou vozovky či 

provozem vozidel v protisměru markantně snižuje celkovou efektivní (dosažitelnou) 

hodnotu příčného zrychlení vozidla ve směru „ven“ od překážky, kdy celý průběh 

příčných zrychlení je často jen jeden takový „neslaný - nemastný“ náběh příčného 

zrychlení, a to na „obě strany“, [12]. V „bodu zlomu“ tedy tzv. „inflexním bodu vyhnutí 

dvěma oblouky“, kdy řidič překlápí natočení věnce volantu „na druhou stranu“, nedosahuje 

příčné zrychlení vozidla dokonce ani tzv. „vlažné hodnoty“, ale principiálně hodnoty nulové. 

Kromě toho existují i psychologická omezení řidiče při využití vyšších hodnot dostupné 

adheze pro vyhnutí, kterých se již řidič (na rozdíl od prostého brzdění) prostě „obává“ využít 

(rychlost jízdy, stav vozovky, povětrnostní podmínky, řidičská zkušenost, typ vozidla, 

uspořádání daného místa, hustota provozu atd.), [12]. I když tato problematika již značně 

přesahuje do oblasti dopravní psychologie, znalci z oboru doprava jsou schopni zohlednit 

i tento fenomén, viz opět [12], obr. 1, 2. S troškou nadsázky na tomto místě hovoříme o tzv. 

„psychologické adhezi“. 

Mimo psychologické a fyziologické aspekty, dosahují efektivní hodnoty využitého příčného 

zrychlení vozidla vzhledem k dostupné adhezi zpravidla poměrně nízkých hodnot [12], a to 

z důvodů výše popsaných. Zejména při využití simulačních programů sice není problémem si 

teoreticky poradit se značně nekonstantním průběhem příčného zrychlení vozidla při vyhnutí, 

avšak prakticky vzato se vůbec nejedná o nějakou snadnou technickou úlohu, neboť při 

analýze vyhnutí se zákonitě potýkáme s neurčitostmi a různými dalšími omezeními. 

Samotná možnost vyhnutí vozidla často není „jistou“ variantou ve smyslu úspěšného 

provedení obranného manévru, protože například vyhnutí se chodci vlevo může být 

znemožněno provozem vozidel v protisměru (viz např. Rozhodnutí NS R 44/2000), či chodec 

může v důsledku provádění tzv. obranné reakce náhle změnit směr či rychlost chůze, jak se 

s tímto fenoménem nezřídka v praxi setkáváme. 
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Pokud se řidič rozhodne pouze vyhnout, nemáme nikdy stopy pneumatik na vozovce 

v samotném počátku manévru a často ani v pokročilé fázi vyhnutí, kdy vztažný počátek 

vyhnutí musíme s většími či menšími nepřesnostmi dovodit. Můžeme sice samozřejmě 

vycházet z rozumného technického předpokladu, že se vozidlo před vznikem dopravního 

nebezpečí pohybovalo v ose příslušného jízdního pruhu, ale nemuselo tomu tak nutně vždy 

být. Opět i na tomto místě se potýkáme s přijetím nejistých technických předpokladů tak, 

abychom získali dostatek výchozích parametrů pro vlastní technickou „určenost“ úlohy. 

Nemáme tedy často přesně daný počátek vyhnutí a v podstatě ani intenzitu vyhnutí vozidla, 

protože ta „nominální“ (maximální) vzhledem k prostorovým možnostem zpravidla při 

manévru nebyla vůbec dosažena. V praxi často ani spolehlivě nevíme, zda řidič stihnul 

korigovat vedení vozidla zahájením i druhého, tedy protisměrného oblouku, či zda konečná 

poloha vozidla a jeho příslušné natočení je jen výsledkem jednoho „vlažnějšího“ vyhnutí 

směrem ven od dopravního nebezpečí. Může nám však někdy napomoci natočení řídicích kol 

vozidla v jeho (skutečné) konečné poloze. 

Samostatným problémem je, že při současném brzdění + vyhýbání fyzikálně nelze využít 

„nominální“ (maximální) hodnoty dostupné adheze pro oba manévry v kombinaci, přitom 

není v tomto smyslu rozhodné, zda je či není vozidlo vybaveno systémem ABS. S tímto 

problémem si však znalec metodicky umí bez větších obtíží poradit. 

Poznámka: Populárně řečeno, oba popsané typy manévrů se musí o dostupnou adhezi nějak 

„spravedlivě podělit“. Pokud má člověk k dispozici například 28,- Kč nemůže si současně „za 

hotové peníze“ koupit v restauraci velké točené pivo a poté za rohem v supermarketu ještě 

celý bochník chleba. Pokud by točené pivo a bochník chleba byly libovolně dělitelnými 

potravinami, potom existuje velké množství možností, jak 28,- Kč rozdělit mezi nějakou tu část 

naplněné „odměrky“ točeného piva a nějaký počet krajíců chleba. Analogicky tomu je 

s dostupnou adhezí, která se nekonečně velkým množstvím kombinací může využít (rozdělit) 

pro sdružený manévr brzdění a vyhýbání. 

 

Pokud na vozovce případně nevzniknou viditelné stopy pneumatik, potom je třeba otevřeně 

říci, že často nejsme schopni dostatečně přesně stanovit ani průběh (trajektorii) ani intenzitu 

vyhnutí, tj. jak se tyto reálně odehrály. Pak bychom vlastně ještě měli vytvořit „nenáhlý 

model vyhnutí“ z dovolené rychlosti jízdy, v podstatě odvozený z nepříliš přesného modelu 

reálného průběhu nehodového děje. 

V intencích výše uvedených obtíží, znalci v naprosté většině případů upřednostňují spíše 

varianty založené na možnostech odvrácení střetu brzděním, což jsou varianty tzv. 
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„jisté“. Při snaze odvrátit střet brzděním totiž řidič není tak silně závislý na jednání 

ostatních účastníků silničního provozu, jako je tomu v případě prostého vyhnutí. 

Intenzivním brzděním může řidič v nejhorším případě alespoň snížit nárazovou rychlost 

a tím velmi pravděpodobně i následky kolize. Pokud může řidič pomocí brzdění vyřešit 

kritickou dopravní situaci tzv. „sám za sebe“, tak již není příliš podstatné, zda například 

chodec zrychlí, zastaví anebo couvne. 

Nenáhlou změnu směru jízdy vozidla znalec sice umí stanovit, ale musí často vycházet 

z nejistých údajů „podepřených“ tzv. „technickými předpoklady“. Je tedy vlastně mnohem 

trefnější otázkou, zda je znalec schopen (realizovatelnou) nenáhlou změnu směru jízdy za 

určité (komplikované) dopravní situace spolehlivě stanovit. Určitě ne vždy, s analýzou onoho 

„nenáhlého“ vyhnutí to v praktickém životě soudního znalce opravdu není vůbec snadné. 

V naprosté většině případů je lépe držet se posouzení variant odvrácení střetu 

brzděním, protože tato možnost zabránění střetu není podmíněna chováním jiných 

účastníků silničního provozu. Při vyhnutí může vést omezená šířka vozovky ke 

kritickému nasměrování vozidla, a také pro analýzu brzdění vozidla existuje téměř vždy 

mnohem vhodnější i spolehlivější konfigurace technických podkladů. 

Samozřejmě i zde platí, že každá dopravní nehoda je neopakovatelný originál a nelze 

přeceňovat výše uvedené metodické poznatky a typické obtíže. Znalec se tedy musí v rámci 

rozvahy nad konfigurací daného případu mimo jiné vypořádat i s otázkou realizovatelnosti 

a bezpečnosti samostatně vedeného či kombinovaného manévru vyhnutí. 

 

7.5 Výroky znalce k posouzení „povinnosti dát přednost v jízdě“ a „možností kolizi 

zabránit“ 

Rozlišujme prosím otázku povinnosti dát přednost v jízdě řidičem „V“ a možností řidiče „H“ 

kolizi zabránit. Není to vždy „totéž“ …. Dílčí závěr znalce, že řidič vozidla „H“ by nemohl 

ani z dovolené rychlosti jízdy kolizi vozidel zabránit, ještě vždy nutně nemusí znamenat, že 

mu řidič vozidla „V“ nedal přednost v jízdě. Někteří znalci totiž z nějakých důvodů paušálně 

a přitom nesprávně považují za vzájemně ekvivalentní oba výroky. Tak to však není, alespoň 

ne obecně, někteří znalci v tom stále nemají jasno. 

Nesprávná technika jízdy řidiče „H“ (spočívající právě v nedovolené rychlosti jízdy) zejména 

v kombinaci s oblastí zakrytého výhledu je dominantní příčinou toho, proč oba výroky často 

nejsou ekvivalentní. Není důvod se pouštět do nějakých zbytečných dobrodružství …. 

Podstatné je to, že při nesprávné technice jízdy řidiče „H“, spočívající v pohybu nedovolenou 

rychlostí, již principiálně dochází k posunutí vztažných okamžiků (poloh), vůči kterým 
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technicky posuzujeme otázku povinnosti dát přednost v jízdě řidičem „V“ a možností řidiče 

„H“ kolizi zabránit. 

Přitom je třeba zohlednit dráhu ujetou řidičem „H“ „jaksi navíc“, vzhledem k nedovolené 

rychlosti vozidla „H“, vztaženou k diferenci časového okamžiku rozhodnutí řidiče „V“ zahájit 

manévr a okamžikem reakce řidiče „H“ po rozpoznání pohybu vozidla „V“. Tímto postupem 

dostaneme „novou“ modelovou výchozí polohu vozidla „H“ pro počátek provádění 

obranných manévrů v rámci posouzení variant odvracení střetu z jeho strany. Pokud se 

například vozidlo „H“ pohybuje nedovolenou rychlostí několik sekund v oblasti zakrytého 

výhledu (třeba za nákladní soupravou ve vedlejším jízdním pruhu), potom onen „příspěvek“ 

nelegálně ujeté dráhy „jaksi navíc“ může mít markantní vliv ….. Oba vztažné okamžiky se 

prostě budou nacházet poměrně daleko od sebe …... Není metodicky korektní, aby znalec až 

těsně po odkrytí výhledu řidiče vozidla „H“ tomuto nastavil dovolenou rychlost a následně 

zkoumal, zda dokáže zabránit vzniku dopravní nehody. Pokud tomu tak nebude, aby poté 

učinil závěr, že z technického hlediska „tedy“ řidič „V“ nedal řidiči „H“ přednost v jízdě ani 

ve vztahu k jeho rychlosti jízdy dovolené. Takový postup je zcela nesprávný a zavádějící ….. 

Autor této práce má v úmyslu danou problematiku podrobně pojednat v budoucnu v rámci 

samostatné publikace. 

Při posuzování problematiky možností zabránění střetu řidičem „H“ může mimo jeho 

nedovolenou rychlost jízdy být u něj navíc „přítomna“ ještě opožděná reakce a nízká agilita 

realizace obranného manévru (typ a jeho intenzita). Tyto nesprávné prvky techniky jízdy 

řidiče „H“ je třeba technicky konfrontovat s modelem jeho správné techniky jízdy, přičemž 

dovozené technické závěry je třeba ponechat k právnímu posouzení. 

Je však možné, že při právním posouzení nebudou ve vzniklé dopravní tísni nesprávné 

prvky v technice jízdy řidiče „H“ brány na zřetel. Zejména pokud si nepočínal v jiných 

ohledech hrubě protiprávně (nemusel tedy vůbec překročit dovolenou rychlost, jen v jím 

nezapříčiněné dopravní tísni vyhnul například „špatným“ směrem), viz. podrobně obsah 

Usnesení NS 3 Tdo 700/2007 v kap. 7.9.  

Pokud se řidič „H“ pohybuje správnou technikou jízdy, potom se snad nikdy „žádné 

nůžky“ ohledně posunutí onoho vztažného okamžiku nerozevírají a řidiče „V“ by 

nemělo nic překvapit. Všechny pohybové stavy a jejich změny u vozidla řidiče „H“ jsou 

legální (dokonce včetně dráhy ujeté v oblasti zakrytého výhledu) a má je tudíž řidič „V“ za 

povinnost předvídat (resp. předpokládat). Právě proto v případě, že řidiči „H“ není 

možno po technické ani právní stránce nic vytknout, nemá příliš smysl provádět 

varianty zabránění střetu z jeho strany, protože na jeho jednání již „nebylo co zlepšit“. 
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Řidiči „V“ totiž nic nebrání v tom, aby v okamžiku svého rozhodnutí mimo jiné předjímal 

u vozidla řidiče „H“ dráhu ujetou během doby jeho pohybu v oblasti zakrytého výhledu, 

reakce, náběhu brzdného účinku i samotné zábrzdné dráhy. 

 

7.6 Možnosti rozpoznání nedovolené rychlosti jízdy vozidla řidiče „H“ řidičem „V“  

Stejně tak, jako z jedné fotografie lze určit pouze polohu vozidla a nikoli rychlost jeho jízdy, 

tak analogicky nemůže řidič „V“ na základě jediného krátkého pohledu odhadnout 

nedovolenou rychlost jízdy vozidla řidiče „H“, ale jen jeho polohu. K odhadu rychlosti jízdy 

tedy nestačí jedna fotografie, ale až sekvence minimálně dvou snímků, resp. videozáznam, 

kde rychlost jízdy je poměrem ujeté dráhy za určitý čas. Tedy dvěma rozdílným polohám 

vozidla na dvou různých snímcích přináleží určitá ujetá dráha a ve vazbě k časovému odstupu 

pořízení těchto dvou snímků je teprve dána rychlost pohybu vozidla. Řidič „V“ (resp. každý 

řidič), vývoj dopravní situace odhaduje intuitivně a na základě svých předešlých zkušeností 

(tedy u různých řidičů se tento odhad může i velmi výrazně lišit). 

 

 

Obr. č. 3: Jak rychle se pohybuje Š Felicia? Z jednoho snímku? Neurčitá úloha …., [15] 

 

Nicméně je zásadní a primární otázkou, zda má řidič „V“ povinnost pomocí svého zraku 

„pořídit“ více než jeden „snímek“ přibližujícího se vozidla řidiče „H“. Pokud tuto povinnost 

nemá, pak v rámci jednoho pohledu může určit jen polohu vozidla „H“ a nikoli jeho rychlost 

jízdy. Má tedy právo se řidič „V“ spolehnout na základě jediného pohledu, že vozidlo „H“ se 

bude pohybovat dovolenou rychlostí jízdy a z dané polohy se dostane do oblasti potenciálního 

střetu až za dobu, kterou je řidič „V“ oprávněn předjímat? Těžko říci, toť je vyloženě 

zapeklitá právní otázka, na kterou měli právní zástupci řidičů „V“ a „H“ v rámci fiktivního 

hlavního líčení diametrálně odlišné názory, kap. 4.5.2 a 4.5.3. 
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Co vlastně míní § 5 odst. 1 písm. „b“ Zákona č. 361/2000 Sb. tím, že se řidič má plně 

věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích? Komentář 

k Zákonu o silničním provozu č. 361/2000 Sb. [1] k danému ustanovení zhruba uvádí: Plně 

se věnovat řízení vozidla znamená nezabývat se jinou činností, která nesouvisí s řízením 

vozidla (kouření, konzumace potravin a nápojů, ladění rádia, obsluha navigace či taxativně 

zakázané telefonování s přístrojem v ruce). 

„Plně se věnovat řízení“ lze zřejmě z uvedeného výčtu dobře pochopit, ale jak chápat 

pojmové sousloví „sledovat situaci v silničním provozu“? To se v uvedené literatuře 

nedočteme, můžeme se dočíst jen obecné informace v tom smyslu, že bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích je limitována řidičskými schopnostmi, znalostmi, dovednostmi, 

ochotou řidiče se přizpůsobit dopravní situaci a nevyvoláváním nějakých nebezpečných 

dopravních situací. Tedy ani slovo o konkrétních požadavcích na způsob vyhodnocení 

dopravní situace. 

Uveďme nyní několik výňatků z judikatury k dané problematice: 

Sb. rozh. R 45/2005, Usnesení 5 Tdo 1173/2004: „Po účastníku silničního provozu tedy 

nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího předpokládal možné porušení pravidel tohoto 

provozu jinými účastníky a aby tomu přizpůsobil své jednání …. jestliže však řidič na hlavní 

silnici jede rychlostí výrazně překračující maximální povolenou rychlost, čímž řidiči 

přijíždějícímu do křižovatky po vedlejší silnici znemožní, popř. podstatně ztíží, aby mu dal 

přednost v jízdě, pak není vyloučena jeho odpovědnost nebo spoluzodpovědnost za 

případnou kolizi“. 

Odůvodnění Usnesení NS 3 Tdo 593/2007: „…. nelze obecně po řidičích vjíždějících na 

hlavní komunikaci z vedlejší silnice požadovat, aby se vždy opětovně rozhlíželi předtím, než 

do křižovatky vjedou v případě, kdy po prvním rozhlédnutí situaci vyhodnotí tak, že vjetí do 

prostoru křižovatky se vzhledem ke značné vzdálenosti blížících se vozidel jeví jako 

bezpečné …“. 

Sb. rozh. R 43/2002, Usnesení NS 3 Tz 182/2001: „Při posuzování okolností, které může či 

nemůže řidič předvídat, je třeba vycházet z konkrétní situace …. Kromě míry povinné 

opatrnosti vyplývající z pravidel silničního provozu zde existuje i její subjektivní vymezení, 

vztahují se k opatrnosti, kterou je schopen řidič v konkrétním případě vynaložit …. Nebylo 

prokázáno, že by obviněný mohl v době před střetem z jakékoli skutečnosti zjistit, že se ve 

vozovce nachází podnapilá osoba, ohrožující svým jednáním …..“. 

NS, svazek 16, č. T 389 „…… Při nedbalosti je třeba, aby si pachatel alespoň měl a mohl 

představit, že se takto příčinný vztah může rozvinout“. 
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Usnesení NS 7 Tdo 38/2009: „… nedání přednosti tu nesmí být důsledkem toho, že řidič 

přijíždějící po vedlejší silnici pominul nějakou významnou okolnost, kterou mohl běžně 

vnímat nebo kterou mohl snadno předvídat“. 

 

Po řidiči „V“ nelze dle R 45/2005 vyžadovat, aby přizpůsobil své jednání tomu, že řidič „H“ 

se může pohybovat (výrazně) nedovolenou rychlostí. Usnesení NS 3 Tdo 593/2007 dokonce 

jinými slovy taxativně připouští, že řidič „V“ nemá povinnost se opakovaně rozhlížet a může 

se spolehnout na svůj úsudek založený na jediném pohledu vztaženému k určité poloze 

vozidla, viz přesné znění v kap. 4.5.3. Čistě z tohoto pohledu by bylo možno říci, že řidič 

„V“ má právo věnovat vozidlu řidiče „H“ jen jeden jediný pohled …..  

Nezapomínejme však i na jinou část téhož Usnesení NS 3 Tdo 593/2007, které jinými slovy 

naopak uvádí, že: „ … může nastat situace, kdy bude třeba se opakovaně znovu pohledem 

vlevo přesvědčit ….“, tedy v tomto smyslu je právní výrok ohledně povinnosti řidiče „V“ 

pozorovat okolí ve výsledku „dvojpohlavní“, viz přesné znění v kap. 4.5.2. 

Další výše citované právní názory, jsou příliš obecné, než aby z nich bylo možno jednoznačně 

dovodit, jakým způsobem má vlastně řidič „V“ povinnost pozorovat vozidlo řidiče „H“. 

Těžko říci, zda lze zejména za hustého provozu požadovat, aby řidič „V“ ve smyslu 

R 43/2002 vynaložil tolik opatrnosti, kterou je schopen vynaložit …. 

Připusťme však i existenci právního názoru, že řidič „V“ má povinnost jedním delším či 

opakovanými pohledy zkoumat skutečnou rychlost přibližování se vozidla řidiče „H“ ke 

křižovatce. Pak je znalec občas tázán, zda mohl řidič „V“ nedovolenou rychlost jízdy vozidla 

řidiče „H“ rozpoznat a případně ji zhruba i odhadnout. Je možné, že tato otázka již spadá 

spíše do kompetence znalce z oboru psychologie, resp. specializace dopravní psychologie. 

V každém případě platí, že pokud řidič „V“ bude pozorovat vozidlo „H“ déle resp. na větší 

dráze, bude mít lepší možnosti nedovolenou rychlost jízdy vozidla odhadnout. Nemáme však 

objektivní informaci o tom, jakým způsobem a jak dlouho řidič pan „V“ vozidlo „H“ 

pozoroval, máme jen jím subjektivně uvedenou informaci, většinou značně neurčitou. Pokud 

to „otočíme“ a znalci z oboru doprava či psychologie položíme otázku takto: Jste schopen 

konkrétněji vymezit podmínky pozorování za jakých by teprve mohl řidič „V“ rozpoznat 

resp. odhadnout míru nedovolené rychlosti jízdy vozidla „H“? Potom je třeba poctivě říci, že 

ze znalce v drtivé většině případů spíše „vypadne“ něco velmi obecného s doprovodným 

pokrčením ramen, neboť zatím nemáme v ČR (alespoň v oboru „Doprava“) k dispozici pro 

daný typ posouzení zavedenou, ověřenou a konsenzuálně uznávanou metodiku. 
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K danému tématu byly v ČR teprve poměrně nedávno publikovány minimálně dvě práce: Dr. 

W. Gratzer, „Posouzení dopravní situace před střetem“ [13], str. 110 a Ing. R. Sedlák, 

Ph.D., extrakt disertační práce „Komplexní analýza obvyklé doby pozorování jedoucího 

vozidla a okolních podmínek pro vyhodnocení dopravní situace“, [14]. 

Také již citovaná práce [10] obsahuje na str. 47 kapitolu 11 - „Odhad vzdálenosti 

a rychlosti“, kde jsou uvedeny výsledky příslušného výzkumu. 43 testovaných osob mělo za 

úkol odhadnout vzdálenost a rychlost jízdy vozidla. Byly uskutečněny 4 série měření: 1./ 

200 m a 110 km/h, 2./ 125 m a 70 km/h, 3./ 60 m a 50 km/h, 4./ 130 m a 30 km/h. 

Ze série provedených měření vyplývá, že odhad vzdálenosti a rychlosti byl nejhorší u nejdelší 

varianty 1./ ve volném prostranství. Odhady obou veličin byly zřetelně nižší, než činila 

skutečnost. Ženy ve srovnání s muži značně podhodnocovaly u nejdelší varianty 1./ 

vzdálenost (142 m muži, 117 m ženy), zatímco u odhadu rychlosti byly výsledky mužů a žen 

shodné, hodnota podhodnocení skutečné rychlosti jízdy 110 km/h činila 83 km/h. Naproti 

tomu, odhad testovaných osob v zastavěném prostoru pro vzdálenost 60 m a rychlost 50 km/h 

byl poměrně přesný. Z analýzy výsledků vyplývá, že čím rychleji se vozidlo pohybuje a čím 

je ve větší vzdálenosti, tím se úměrně snižuje přesnost odhadu, [10].  

Uvědomme si prosím ještě tu skutečnost, že uvedené průměrné hodnoty parametrů zejména 

v oblasti nižších rychlostí a vzdáleností sice vykazují poměrně dobrou shodu se skutečností, 

ale jedná se „jen a jen“ o zprůměrované hodnoty. V rámci série měření č. 1/ (reálně 200 m 

a 110 km/h) se například vyskytnul i odhad vzdálenosti 40 či 280 metrů a odhad rychlosti 70 

či 101 km/h. Lépe je uspořádat dosažené průměrné výsledky odhadu vzdálenosti a rychlosti 

jízdy do Tabulky č. 2 (dále jen Tab. č. 2). 

 

Měření Skutečnost Odhad (průměr) 

Vzdálenost (m) Rychlost (km/h)  Vzdálenost (m) Rychlost (km/h) 

Muži Ženy Muži Ženy 

1./ 200 110 142 117 83 83 

2./ 125 70 113 119 58 60 

3./ 60 50 57 52 47 46 

4./ 130 30 122 117 29 28 

 

Tab. č. 2: Souhrn průměrných výsledků odhadu vzdálenosti a rychlosti, muži a ženy, [10] 
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Účastník silničního provozu však číselně neodhaduje ani rychlost, ani vzdálenost vozidel, 

nýbrž pravděpodobně intuitivně odhaduje (předjímá) celkový vývoj dopravní situace, který 

vztahuje ke svým předešlým zkušenostem. Do celkového intuitivního odhadu dopravní 

situace si řidič „V“ zřejmě nějak promítne i predikci budoucího pohybu svého vozidla i svá 

„zažitá očekávání“ od typu dopravního prostředku, který pozoruje (velkoobjemový sportovní 

motocykl kontra malý motocykl, výkonný moderní automobil kontra automobil 

východoevropské provenience předrevoluční éry (ŠKODA 105 apod.), nákladní souprava při 

jízdě do kopce kontra z kopce, linkový autobus kontra vozidlo „dodávkového“ typu, přikrčený 

„sportovec“ na závodním silničním jízdním kole kontra starší osoba na tzv. „skládacím“ 

jízdním kole a s psem v košíku na řidítkách apod.). 

Jak již bylo výše uvedeno, velmi pravděpodobně řidič „V“ číselně neodhaduje žádnou 

veličinu, tedy ani rychlost ani čas, za který se řidič „H“ k vozidlu „V“ přiblíží. V tomto duchu 

byla prováděna část výzkumu [14], kdy se pozorovatel představující řidiče „V“, po určité 

době pozorování polohy a pohybového stavu vozidla „H“, konkrétně (přímo) rozhodoval, zda 

by do jeho jízdní dráhy vjel či nikoli. Daný způsob zkoumání je sice značně subjektivní, ale 

způsob vyhodnocení dopravní situace řidičem „V“ se zjevně nepoměrně více bližší realitě, 

než prostý číselně vyjádřený odhad parametrů jako je vzdálenost a rychlost, [10]. 

Určitě však bude ještě minimálně několik let trvat, než se znalec z oboru „Doprava“ bude 

moci seriózně vypořádat s otázkou možností řidiče „V“ odhadnout rychlost jízdy vozidla 

řidiče „H“. 

Existuje víceméně všeobecné mínění, že lépe má řidič „V“ šanci rozpoznat (odhadnout) 

výrazně nedovolenou rychlost jízdy vozidla řidiče „H“ když: 

•  vozidlo řidiče „H“ pozoruje déle (doba i počet pohledů) 

•  se vozidlo řidiče „H“ nachází již relativně blíže 

•  rychlost vozidla „H“ není příliš vysoká 

•  se za vozidlem „H“ nachází nějaké „referenční pozadí“ (alej stromů, zástavba, jiná 

vozidla, jednotlivé segmenty přerušované čáry podélné, svodidlo atd.). 

•  řidičem vozidla „V“ je řidičsky zkušený jedinec - muž v produktivním věku 

 

Výsledky práce č. [10] nepotvrzují příliš přesvědčivě, že by běžný muž disponoval mnohem 

lepšími možnostmi rozpoznat rychlost a vzdálenost lépe než ženy. Dané se tendenčně 

potvrdilo jen při odhadu na větší vzdálenost, a to konkrétně na vzdálenost 200 metrů. Na 

straně druhé, rozhodování řidiče „V“, zda se rozjede či nikoli, velmi pravděpodobně nijak 
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nesouvisí s číselnými odhady veličin typu: „Dráha, rychlost a čas“. Proto je třeba brát 

výsledky práce č. [10] „opatrně“, protože zvolený typ zkoumání není těsně spjat s tím, co se 

řidiči „V“ „honí“ hlavou, při jeho rozhodování rozjet se do jízdní dráhy řidiči „H“. 

Problém však spočívá spíše v tom, že ačkoli zhruba víme, že jednotlivé výše uvedené atributy 

působí příznivě na možnost rozpoznání vyšší rychlosti jízdy vozidla „H“, neumíme ještě 

v roce 2016 jejich jednotlivé „příspěvky“ k rozpoznání vyšší rychlosti jízdy vozidla „H“, 

konkrétněji „uchopit“, tedy nějak relevantně kvantitativně (číselně) vyjádřit. Daná 

problematika je velmi složitá a závisí na obrovském množství hlavních a vedlejších 

parametrů. 

 

7.7. Nedovolená rychlost jízdy ve vztahu k oblasti zakrytého výhledu  

Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 nepochybně patří do kategorie těch usnesení, která jsou ve věci 

konfliktu „povinnost dát přednost v jízdě“ kontra „nedovolená rychlost jízdy“, poměrně 

přísná vůči řidiči „V“. Na straně druhé, také poslední část výroku Usnesení NS 7 Tdo 

38/2009 uvádí následující: „Od těchto zásad se lze výjimečně odchýlit, ….. a jednak tím, že 

rychlost jízdy řidiče jedoucího po hlavní silnici fakticky znemožní řidiči přijíždějícímu po 

vedlejší silnici splnění povinnosti dát přednost.“ 

Pravděpodobně existuje vícero výkladů či typických případů pro praktickou aplikaci sousloví 

„znemožní řidiči“. Zřejmě nejdůležitější z těchto výkladů najde uplatnění při vzniku tzv. 

„oblasti zakrytého výhledu“, kdy nota bene právě oblast zakrytého výhledu se uplatnila 

v případě dopravní nehody, ke které se vztahuje Usnesení NS 7 Tdo 38/2009. Naprosto 

stejnou aplikaci daného sousloví lze nalézt také např. v Usnesení NS 7 Tdo 214/2010. 

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ a také další technické 

normy určují značné množství pravidel pro příslušná technická dopravní řešení (návrhové 

rychlosti, dopravní značení a technická opatření …) ve vztahu k rozhledu řidičů, dopravnímu 

zatížení komunikací apod. Tato problematika však není obsahem této práce. Důležité však je, 

že v místech s výrazně ztíženými rozhledovými podmínkami či přímo v místech častých 

dopravních nehod daného typu již pravděpodobně bude existovat nějaké dopravní řešení 

(např. omezení rychlosti jízdy na 40 km/h, dopravní silniční zrcadlo ke zprostředkování 

nepřímého pohledu či nějaké stavební řešení ohledně způsobu vedení komunikace).  

Pokud však má řidič „V“ na hlavní komunikaci vlevo zatáčku o malém poloměru s okolní 

hustou zástavbou ve vzdálenosti 60 - 70 m a řidič „H“ dodrží dovolenou rychlost jízdy v obci 

50 km/h, potom v obvyklých případech příliš není důvod pro to, aby vznikla kolizní situace, 

protože tak byla dopravním projektantem interakce vozidel „V“ a „H“ plánována. 
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Jestliže se však řidič vozidla „H“ bude pohybovat rychlostí např. 90 km/h, může po rozjezdu 

řidiče „V“ dojít ke kolizi či kritické dopravní situaci. Pokud řidič „V“ těsně před svým 

rozhodnutím pro rozjezd do křižovatky obsáhne zrakem celý otevřený úsek 60 - 70 metrů 

a nemá přitom možnost pomocí dopravního zrcadla nahlédnout do oblasti zakrytého výhledu, 

pak se vcelku oprávněně spoléhá na to, že pokud se vzápětí po rozjezdu řidiče „V“ určitý řidič 

„H“ objeví na hranici odkrytého výhledu při rychlosti jízdy 50 km/h, pak má k dispozici 

zhruba čas 4,3 - 5,0 s na vyklizení kritického prostoru hlavní komunikace. Toto je alespoň dle 

„POD“ oprávněn, ale současně i povinen předjímat. 

Pokud se však řidič „H“ bude pohybovat nedovolenou rychlostí 90 km/h, potom bude mít 

řidič „V“ k dispozici jen čas 2,4 - 2,8 s, což v době svého rozhodnutí o najetí na hlavní 

komunikaci nepředjímal a pochopitelně s tím „nepočítal“ ani projektant dopravního řešení 

dané křižovatky. 

Z vedlejších ulic ovšem nevyjíždějí jenom osobní automobily či motocykly, ale může to být 

i dlouhá návěsová souprava - proto je důležité zvláště na nepřehledných křižovatkách náležitě 

posoudit vliv míry překročení dovolené rychlosti jízdy. 

Pokud se v době rozhodnutí řidiče „V“ již bude vozidlo řidiče „H“ nacházet v oblasti 

odkrytého výhledu, například ve vzdálenosti 40 metrů, řidič „V“ předjímá, že vozidlo „H“ se 

dovolenou rychlostí 50 km/h přiblíží z této polohy do předpokládaného průniku jízdních 

koridorů za cca 2,9 s a prostě se již nerozjede, Řidič „V“, tedy „má komu“ dát přednost 

v jízdě. 

Poslední část Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 tedy pamatuje zejména na případy, kdy řidič „V“ 

v době svého rozhodnutí vlastně „neměl komu“ dát přednost v jízdě, neboť vozidlo „H“ se 

v důsledku výrazněji nedovolené rychlosti jízdy nacházelo ještě v oblasti zakrytého výhledu 

(byť třeba již jen těsně). Následně po vyjetí z této oblasti zakrytého výhledu se k vozidlu 

řidiče „V“ přiblížilo nečekaně rychle. Tedy v intencích Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 pak řidič 

„H“ výrazně nedovolenou rychlostí jízdy „znemožnil“ řidiči „V“ naplnit jeho povinnost dát 

přednost v jízdě. 

Pro technického znalce většinou není zásadním problémem stanovit, zda řidič „V“ v době 

svého rozhodnutí mohl či nemohl mít vozidlo řidiče „H“ v oblasti zakrytého výhledu. Pokud 

znalec dovodí, že řidič „V“ v době svého rozhodnutí ještě neměl možnost zrakem vyhledat 

vozidlo řidiče „H“, potom není zásadním problémem nehodový děj rozvinout ve vztahu 

k dovolené rychlosti jízdy řidiče „H“, který vzápětí po rozhodnutí řidiče „V“ vyjíždí z hranice 

oblasti zakrytého výhledu. 
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Pohyby vozidel sice byly reálně svázány určitou reálnou „synchronizační dějovou linkou“ 

například až do okamžiku jejich střetu, avšak není vůbec na škodu definovat také technickou 

variantu, ve které je tato synchronizační vazba již přetržena. Řidič „V“ přece nemůže vědět, 

kdy přesně může hypotetický řidič „H“ z hranice oblasti zakrytého výhledu vyjet. Řidič „V“ 

má za povinnost předvídat nejen (legální, minimálně potřebný) čas pro překonání dané dráhy 

rozhledu kterýmkoli vozidlem „H“, ale také to, že vyjede z oblasti zakrytého výhledu 

v nejméně vhodném okamžiku resp. v kterékoli fázi najíždění vozidla „V“ do křižovatky. 

„Přetržení reálné dějové linky“ je nutné, abychom mohli variantně posoudit, zda si řidič „V“ 

počínal řidičsky korektně nejen ve vztahu k řidiči „H“, ale zda si obecně počínal korektně 

také vzhledem k jiným „hypotetickým účastníkům silničního provozu“, kteří mohli kdykoli 

vyjet ze směru jako řidič „H“. 

Usnesení NS 3 Tz 182/2001 k dané problematice uvádí: „Hranice okolností, které může či 

nemůže řidič předvídat, nelze dovozovat pouze hypoteticky, ale je třeba vycházet 

z objektivních okolností konkrétní dopravní situace, která může být charakterizována celou 

řadou faktorů“. Možná, že dané usnesení není k „přetržení dějové linky“ příliš konkrétní 

a přiléhavé (spíše dokonce vyznívá „naopak“), ale objektivní okolností konkrétní dopravní 

situace je přece i to, že „zpoza rohu“, může kdykoli vyjet dovolenou rychlostí nějaký 

dopravní prostředek, tedy dokonce v ještě méně příhodném okamžiku než tomu bylo v rámci 

nehodového děje řidičů „V“ a „H“. 

Například Usnesení NS 6 Tdo 1336/2007 zná princip „přetržení dějové linky“ pohybů 

účastníků dopravní nehody resp. princip zavedení „hypotetických účastníků silničního 

provozu“. Dle předmětného usnesení „si můžeme chodkyni pohybující se po nesprávném 

okraji komunikace nahradit zcela legálním cyklistou, pokud budeme parciálně uvažovat 

o počínání „naslepo“ couvajícího řidiče“. Usnesení NS 6 Tdo 1336/2007 uvádí: „… střetu by 

řidič nezabránil, ani pokud by se na místní komunikaci pohyboval cyklista, který by svou 

jízdou po pravé straně vozovky nikterak dopravní předpisy neporušoval …..“ 

Pokud měl řidič vozidla „V“ reálnou možnost rozjezd ještě tzv. „stornovat“, zpracujeme i tuto 

variantu, protože povinnost dát přednost v jízdě neznamená jen povinnost nezahájit jízdu, ale 

také v jízdním úkonu nepokračovat, pokud by to bylo k újmě náhlé změny směru či rychlosti 

jízdy řidiče „H“, viz § 2 písm. „q“ Zákona č. 361/2000 Sb. 

V praxi je to však problematické, protože je opět právní otázkou, zda má řidič „V“ povinnost 

pozorovat určitý problematický prostor opakovaně, pro případ, že do již jednou pohledem 

zkontrolovaného prostoru vzápětí „svižně“ vyjede z jeho okraje nějaké vozidlo „H“. 
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Vypracovat takovou variantu tedy není problém, problém nastává až při právním posouzení, 

zda je tato varianta z hlediska právních potřeb relevantní. 

Soudě dle části Usnesení NS 3 Tdo 593/2007, vycházejícího svým duchem zjevně z „POD“ 

R 45/2005, se tento právní názor NS jeví tak, že řidič „V“ nemá povinnost provádět 

opakované resp. kontrolní pohledy k již jednou zaznamenanému objektu, ať již tímto je 

hranice oblasti odkrytého výhledu či přímo vozidlo „H“. Usnesení NS 7 Tdo 38/2009, 

uvedené jako případ č. (10) v kap. 5.5., v tomto dílčím ohledu vychází z právního názoru 

přesně opačného, zřejmě i z tohoto důvodu vyvolalo takovou nelibou odezvu [4], [5], [17]. 

 

7.8. Rozlišujme prosím „osudovou“ a dopravní interakci účastníků dopravních nehod 

Pokud by si některý z řidičů „V“ a „H“ (na rozdíl od reálné situace) „cestou“ na místo kolize 

někde koupil v trafice noviny, či si dal ke snídani například „o jedno vajíčko navíc“, k námi 

zkoumané dopravní nehodě by nedošlo. Jedná se samozřejmě o „osudový“ typ posunutí 

časového snímku dne pro jednoho z řidičů „V“ a „H“, který „spolehlivě“ zabezpečí, že díky 

obyčejným „pár minutám či spíše vteřinám“ se nedostanou současně oba řidiči „včas“ na 

místo dopravní nehody, a proto k dopravní nehodě nedojde. 

Pokud si náhodou dají oba řidiči ke snídani „o jedno vajíčko navíc“, třeba se jejich vozidla za 

78 minut namísto reálných 75 minut v dané křižovatce přece střetnou. To je však nepochybně 

krajně nepravděpodobná a „osudově“ pojatá úvaha. Nicméně je na první pohled zřejmé, že 

„míra nepříznivého naladění“ je u dopravních nehod neobyčejně vysoká. Naznačeným 

způsobem tedy nelze „dvakrát vstoupit do téže řeky“. 

Ano, jsou nepochybně určité „věci mezi nebem a zemí“, ale neměli bychom při „pozemském“ 

způsobu posuzování příčin vzniku a průběhu dopravních nehod směšovat „osudové interakce“ 

jejich účastníků s interakcemi dopravními, jak se občas děje. Bez nějakých dlouhých analýz je 

nám jasné, že nemůžeme technicky pojatou analýzu nehodového děje odvíjet od nějakého 

vztažného okamžiku „utopeného“ hluboko v minulosti (např. před 119 minutami jeden 

z řidičů vstával z postele a druhý se již oblékal), ale až od okamžiku, kdy již tito dva řidiči 

nějakým způsobem dopravně interagovali či mohli inteagovat, což bývá zpravidla jen okolo 

dvou sekund, výjimečně více než tři sekundy před kolizí (plyne to ze souboru mnoha 

znaleckých analýz silničních dopravních nehod). Následný nehodový děj je již jen pohybem 

dopravních prostředků či těl osob do konečných poloh po střetu. 

Navíc, (jednotný, společný) počátek nehodového děje neexistuje, tento je jen určitou 

oblíbenou formulační nepřesností resp. „chimérou“, která může „kontaminovat“ kvalitu 

i kvantitu technického řešení příčin vzniku dopravní nehody a variant možností 
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odvrácení střetu. Existují pouze dopravně významné okamžiky jednotlivě pro každého 

z účastníků dopravní nehody zvlášť, které je třeba technicky stanovit ke všem možným 

právním potřebám ohledně posouzení jejich jednání a vzniku možností zabránit 

dopravní nehodě (ustálený způsob jízdy krátce před kolizí, omezení výhledu, možnosti 

rozpoznání polohy, pohybu či dopravní krize, okamžik primární reakce, provedení obranného 

manévru určitého typu a intenzity, změna dopravní situace, registrace změny vývoje situace, 

sekundární reakce … atd.). 

V rámci zkoumání možností odvrácení střetu je třeba k těmto - často odlišným - vztažným 

okamžikům promyšleným způsobem sestavit příslušné modelové varianty, které jsou 

ve většině případů vázány ke správné technice jízdy účastníků dopravní nehody, resp. 

„k našim představám“ o této správné technice jízdy. 

Poznámka: Jako příklad lze uvést dopravní nehodu osobního automobilu s chodcem [15], kdy 

tmavě oděný chodec v noci mimo obec přecházel hned čtyři jízdní pruhy a široké zpevněně 

krajnice na obou stranách komunikace. Chodec již před vstupem do vozovky viděl v dálce 

světlomety nějakého vozidla, které se však pohybovalo o něco „svižněji“ ve čtvrtém jízdním 

pruhu. Pro chodce začal nehodový děj jeho rozhodnutím do vozovky vstoupit, a to například 

11 s před okamžikem kolize. Avšak pro řidiče automobilu tento nehodový děj začal zhruba jen 

2,3 s před střetem (tj. okamžikem, kdy řidič mohl chodce poprvé spatřit). Proto je správnější 

říci, že (společný) počátek nehodového děje neexistuje, existuje jen určité množství dopravně 

významných okamžiků a pak společný okamžik střetu. 

 

Dopravně významné okamžiky jsou souborem okamžiků, kdy může pro účastníky 

silničního provozu (resp. dopravní nehody) vzniknout nějaká povinnost (rozpoznání 

povahy dopravní situace, pozorování poloh, rozlišení manévrů či jednání, rozpoznání věku, 

stavu či jednání osob, zahájení nějakého typu obranného manévru ….) Nelze taxativně 

vyjmenovat všechny typy dopravně významných okamžiků, protože jejich definice podléhá 

výkladu zákona a judikatury, což je věcí právní. Znalec by měl „mít stále před očima“ 

položené otázky a měl by perfektně ovládat judikaturu k dopravě, aniž by se k ní v postavení 

znalce směl vyjadřovat. Teprve po rozvaze znalce nad danou nehodovou konfigurací lze 

dopravně významné okamžiky stanovit, tak aby byly naplněny veškeré možné právní potřeby 

(výklad všech možných povinností účastníků dopravní nehody). 

Nyní bych vám rád představil část Rozsudku NS ze dne 15.5. 2001, 7 Tz 61/2001, viz také 

Soubor NS, svazek 5, č. T 153, který se zdá logický, ale jen na první pohled. Tento rozsudek 

totiž nabádá zadavatele znaleckého zkoumání, aby se znalci zabývali technickým zkoumáním 
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„osudových“ interakcí účastníků dopravních nehod: „Při hodnocení jednotlivých příčin, 

které se podílely na vzniku dopravní nehody, nelze pominout takové exaktní veličiny, jako je 

čas a vzdálenost v prostoru. Proto pokud z dokazování vyplyne, že v místě, kde došlo ke 

střetu účastníků silničního provozu, je dopravní značkou omezena maximální rychlost jízdy 

a že obviněný řidič motorového vozidla takto omezenou rychlost při řízení svého vozidla 

překročil, bude zpravidla nezbytné, aby znalec z oboru dopravy určil vzdálenost a čas, které 

by obviněnému zbývaly do okamžiku, od něhož je počítán počátek nehodového děje, jestliže 

by obviněný s vozidlem jel předepsanou rychlostí od místa, kde je umístěna dopravní značka 

omezující v daném úseku vozovky nejvyšší povolenou rychlost. Dále je třeba, aby znalec 

odpověděl na otázku, zda by i v takové situaci muselo dojít ke střetu vozidla řízeného 

obviněným s jiným účastníkem silničního provozu, např. s nezletilým chodcem, a pokud 

ano, jaká by byla rychlost vozidla v době střetu. Znalec z oboru zdravotnictví, odvětví 

soudního lékařství, by se pak měl vyjádřit k případnému rozsahu zranění, které by chodec 

při takovém střetu s vozidlem jedoucím uvedenou rychlostí pravděpodobně utrpěl a zda by 

toto zranění mohlo přivodit fatální následek, tedy smrt chodce“. 

Rozsudek NS 7 Tz 61/2001, [17], [15]: V daném případě, malá dívka (dále jen školačka) 

běžela v obci ze školy a vběhla bez rozmyslu na přechod pro chodce zprava přímo do jízdní 

dráhy osobního automobilu ŠKODA Felicia. Automobil tuto školačku srazil „hned“ pravým 

předním rohem. Školačka poté nešťastně dopadla zátylkem na vozovku. Po několika dnech 

a prodělaných operacích následkům zranění bohužel podlehla. Znalec určil výchozí 

i střetovou rychlost Š Felicia v hodnotě cca 49 km/h. Jeho řidička byla v šoku, nebrzdila ani 

před střetem, ani krátkou dobu po něm. V okolí místa vstupu chodkyně do vozovky se 

nacházely jiné děti, chodník, zábradlí a zeď. V úseku komunikace, po kterém se přibližoval 

osobní automobil Š Felicia byla dopravním značením omezena rychlost jízdy na 40 km/h 

a také se zde před školou nacházela výstražná dopravní značka „A 12 Děti“. Úsek 

komunikace s omezením rychlosti jízdy na 40 km/h byl dlouhý okolo 140 metrů. 

Znalec určil, že střetu s chodkyní by řidička mohla zabránit pouze tak, pokud by se s osobním 

automobilem pohybovala výchozí rychlostí do cca 34 km/h a současně by se rozhodla po 

vzniku podnětu k reakci pro včasnější brzdění. Ve věci bylo činných více znalců, ve všem 

podstatném se však shodovali. 

Znalec byl okresním soudem vyzván, aby odpověděl na otázku, co by se stalo, kdyby se 

osobní automobil Š Felicia pohyboval v celém úseku délky 140 metrů dovolenou rychlostí 

jízdy 40 km/h. Znalec a současně autor této práce se „zuby nehty“ bránil takto zavádějící 
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otázce, ale musel nakonec přijmout podřízenou roli, neboť i soudci OS bylo zřejmě již tehdy 

NS uloženo, aby tuto otázku s pomocí znalce „objasnil“. 

Samozřejmě, že tato velmi nezvyklá otázka je „osudová“ a tedy technicky zcela zavádějící. 

Školačka by se nacházela „dále“, časově vyjádřeno „o 2,3 s“, tedy zhruba „o 5,5 metrů“ dále 

ve svém koridoru pohybu. Před osobním automobilem Š Felicia by s rezervou stihla 

přeběhnout, i pokud by jeho řidička nijak nereagovala. Pokud by řidička reagovala, „tak jak 

reagovala“ měla by k dispozici navíc identický dispoziční čas „∆t = 2,3 s“ a mohla by 

z rychlosti 40 km/h bezpečným způsobem zastavit před místem střetu, a to s rozumnou 

rezervou. 

Školačka své rozhodnutí, ohledně vběhnutí na přechod pro chodce, však nijak nevázala na 

délku úseku komunikace cca 140 metrů s omezenou rychlostí jízdy na 40 km/h. Osobní 

automobil Š Felicia dle výpovědí svědků s největší pravděpodobností vůbec neregistrovala. 

Nemohl být tedy nijak „deformován“ její odhad ve vztahu k předjímání dynamiky pohybu Š 

Felicia či jiného obecného vozidla dovolenou rychlostí 40 km/h na dráze cca 140 metrů. 

Znalec dovodil rychlost jízdy osobního automobilu Š Felicia cca 49 km/h jen pro posledních 

několik okamžiků pohybu před střetem. Jak může znalec vědět, zda osobní automobil Š 

Felicia se odvozenou nedovolenou rychlostí 49 km/h pohyboval po celých 140 metrů? 

Samozřejmě toto znalec nemůže vědět, není nadán jasnovideckými schopnostmi, ale přesto 

musel na tuto velmi podivnou otázku odpovědět. 

Co když se řidička v daném úseku celkové délky cca 140 metrů reálně pohybovala na prvních 

100 metrech průměrnou rychlostí např. 37,3 km/h a pak až na posledních cca 40 metrech 

průměrnou (odvozenou, nedovolenou) rychlostí 49 km/h? Potom by řidička totiž dosáhla 

právě dovolené průměrné rychlosti 40 km/h na úseku dráhy 140 metrů. Toto znalec rovněž 

nemůže vědět. Pokud by byla skladba rychlostí pohybu osobního automobilu Š Felicia v obou 

úsecích taková, jak je výše popsáno, pak Š Felicia školačku srazí identickým způsobem, jako 

tomu bylo reálně. Automobil Š Felicia bude mít na celém úseku s omezenou rychlostí jízdy 

40 km/h průměrnou rychlost přesně těch „korektních“ 40 km/h, jak tomu mohlo být 

hypoteticky či i reálně. 

Co když řidička tehdy reálně zastavila v první třetině délky úseku s omezenou rychlostí jízdy 

a koupila si v blízkém pekařském stánku nějaké pečivo? Pokud by si však řidička tehdy 

hypoteticky ono pečivo nekoupila, pak v době průjezdu jejího osobního automobilu prostorem 

přechodu pro chodce by byla školačka ještě asi někde ve školní šatně. 

Přitom bylo znalci uloženo, aby „analyzoval“ celou dráhu úseku komunikace s omezenou 

rychlostí jízdy. Pokud by úsek s omezenou rychlostí jízdy nebyl dlouhý „pouhých“ 140 metrů, 
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ale třeba 1200 metrů, pak by byla školačka v době příjezdu osobního automobilu Š Felicia 

k přechodu pro chodce „již někde na náměstí“.….. 

NE, NE, NE !!! Požadovaný přístup je určitě technicky špatný, „osudový“, nedostatečně 

promyšlený do důsledků, nelogický a tedy zcela zavádějící. Určitě se již nejedná o korektní 

a smysluplnou technickou analýzu dopravních nehod, která vždy bývá vztažena k nějakému 

relevantnímu dopravnímu okamžiku. Kontroverzní Rozsudek NS 7 Tz 61/2001 tedy může 

nepříznivě ovlivnit technicko-právní posuzování dopravních nehod daného typu, část 

předmětného dokumentu je navíc publikována v literatuře [1] na straně 186. 

Pokud soudce NS nabyl vnitřního přesvědčení, že řidička má „nějaké to máslo na hlavě“ (nic 

proti tomu), bylo přece možno konstatovat, že v daném místě je kromě úseku s dovolenou 

rychlostí omezenou na 40 km/h také přechod pro chodce, škola, dopravní značka „A 12 Děti“, 

chodníky, hustá zástavba a rychlost přiměřená tedy byla nižší než rychlost dovolená. Někdo 

však potom může namítnout: V daném místě byla již po mnoho let „tak jako tak“ škola, 

dopravní značka „A 12 Děti“, přechod pro chodce atd. Tak proč je tam (rovněž po mnoho let) 

vlastně „jaksi navíc“ instalována ta dopravní značka omezující rychlost jízdy na 40 km/h, 

pokud by v daném místě měla být rychlost přiměřená ještě nižší než již i tak snížená rychlost 

dovolená? Odpověď: No protože dopravní situace byla taková, že po ukončení školního 

vyučování bylo v okolí školy i na přilehlých chodnících hodně dětí, a to je jistě již jiná 

dopravní situace …. Omezení rychlosti jízdy na 40 km/h totiž shora omezuje maximální 

přípustnou rychlost jízdy v daném úseku univerzálně, tedy platí například i ve 21.20 hod. či 

v 6.10 hod. To však neznamená, že když je něco obecně omezeno „shora“, že za změněných 

dopravních podmínek nemůže najít uplatnění i nižší rychlost jízdy, tedy rychlost přiměřená 

dopravní situaci. K dopravní nehodě totiž došlo během dne - speciálně kolem 13.00 hod. 

(konec školní polední přestávky, pohyb žáků prvního stupně domů apod.). Je samozřejmě již 

věcí právního posouzení, zda za rychlost přiměřenou dopravní situaci bude považována právě 

rychlost cca 34 km/h, kterou znalec stanovil jako nejvyšší možnost rychlost jízdy osobního 

automobilu Š Felicia pro zabránění kolizi, viz také kap. 3.4. 

 

7.9. Okamžik povinnosti řidiče „H“ zahájit obranné manévry při vjíždění řidiče „V“ na 

komunikaci z místa ležícího mimo komunikaci 

Znalec sice není oprávněn provádět výklad zákona, ale musí judikaturu k dopravě perfektně 

ovládat, [znění, prof. G. Kasanický]. Pokud má znalecké zkoumání, byť úzce vázané na 

zákonná ustanovení, dominantně technický obsah (čas, dráha, rychlost, zpomalení …), potom 

je znalec nepochybně kompetentní k tomu, aby v intencích jemu položených otázek danou 



 66 

problematiku technicky „uchopil“. Jen tak může znalec zadavatelům znaleckého zkoumání 

předložit komplexní technické posouzení nehodového děje v kvalitě i kvantitě, které bude 

dostačující pro navazující právní zkoumání dané věci. 

Pokud však znalec neovládá judikaturu k dopravě dostatečně, potom občas vznikají nežádoucí 

situace, kdy (jediné) technické řešení znalce není slučitelné s právními potřebami (jinými 

slovy, ve formulacích znalce by se právně vzdělané osoby měly tzv. „nalézt“). 

Znalec poté z tohoto (jediného) řešení typicky vyvozuje kategorické závěry, přičemž ani 

neuvažuje o tom, že může existovat „jiné jediné řešení“, [znění, doc. Jindřich Šachl], přičemž 

právě až ona druhá či třetí technická varianta může být z právního hlediska potřebná. Při 

právním zkoumání je občas nekriticky přejímáno znalcovo první právně irelevantní řešení, 

tedy „právní neznalosti“ znalce mohou „kontaminovat“ navazující právní posouzení určité 

dopravní nehody. V naprosté většině případů jde o stanovení vztažného okamžiku, ve kterém 

vzniká nějaká povinnost jednotlivým účastníkům silničního provozu. 

Jako typický příklad lze uvést Rozhodnutí NS R 42/1988: „I. Teprve od okamžiku, kdy 

z jednání řidiče motorového vozidla, který vyjížděl z místa ležícího mimo silnici, bylo zřejmé, 

že nemíní dát přednost v jízdě vozidlu jedoucímu po silnici, bylo povinností řidiče, který měl 

přednost v jízdě, přizpůsobit své chování této situaci v silničním provozu (§ 2 odst. 2 vyhl. č. 

100/1975 Sb.).“ 

Pokud znalec Rozhodnutí NS R 42/1988 nezná, potom se může stát, že bude ve svých 

simulacích či výpočtech uvažovat jen s tím, že řidič „H“ je povinen započít svou reakci již 

v okamžiku, kdy rozpozná samotný počátek pohybu řidiče „V“, který se rozjíždí z místa 

ležícího mimo pozemní komunikaci. Přitom nemusí být z hlediska znalce rozhodné, zda se 

například příď vozidla „V“ dala do pohybu v místě, které je vzdáleno od přivráceného okraje 

jízdní dráhy vozidla „H“ například 5 metrů či jen 1 metr. 

Z hlediska právních potřeb je toto však velmi důležité, neboť při aplikaci Rozhodnutí NS 

R 42/1988 vzhledem k posouzení počínání řidiče „H“ není podstatný vztažný okamžik, kdy 

řidič „H“ může poprvé rozpoznat pohyb vozidla „V“, ale až okamžik, kdy vzhledem 

k „pokročilejší“ okamžité rychlosti a poloze přídě vozidla „V“ je již zřejmé, že řidič „V“ 

nehodlá dát řidiči „H“ přednost v jízdě. Jistě uznáte, že v tomto ohledu vzniká velký rozdíl 

….. Avšak pozor, dané Rozhodnutí NS R 42/1988 platí jen pro vyjíždění vozidla z místa 

ležícího mimo pozemní komunikaci. 

Lze snadno pochopit, že znalec to může „cítit“ jinak, než definuje Rozhodnutí NS R 42/1988. 

Toto však znalce ještě neopravňuje k tomu, aby neznal či ignoroval judikaturu a zpracoval jen 

„své“ technické řešení založené na znalcem „preferovaném výkladu zákona“. Znalec prostě 
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nemůže kategoricky uvažovat s jediným vztažným okamžikem, který je právně buď 

irelevantní či alespoň sporný v tom smyslu, že mohou existovat i jiné právní výklady ve věci 

stanovení onoho vztažného okamžiku. Onen okamžik totiž často bývá „nějak“ vztažen 

ke vzniku povinností účastníků silničního provozu …. Následně znalec zpravidla všechny své 

závěry vztáhne k tomuto svému (jedinému) řešení založenému na jeho „právním názoru“. Tím 

může být zamezeno, aby ve věci činní právníci standardně provedli právní výklad zákona 

a příslušné judikatury pro danou dopravní situaci. 

I znalec však může mít svůj „právní názor“ v tom smyslu, že řidič „H“ by měl více předvídat, 

chovat se ohleduplněji, více předjímat potenciálně nebezpečnou („podezřelou“) dopravní 

situaci již v jejím samotném zárodku, kdy druhý řidič „V“ s ním neměl oční kontakt, že 

vzdálenost přídě vozidla „V“ od okraje hlavní komunikace byla při nenulové rychlosti pohybu 

vozidla „V“ „tak jako tak“ nevelká, že obě varianty jsou si tedy vzájemně již tak časově 

blízko, že je již vlastně téměř „jedno“ zda je vůbec rozlišíme ….. apod. 

Takové úvahy znalce vůbec nemusí být špatné, ale to je opravdu jen a jen „právní názor 

znalce“, který je vzhledem k jeho procesnímu postavení irelevantní. Pokud má znalec 

naléhavou potřebu technicky zpracovat i řešení založené na jeho „právním názoru“, to 

samozřejmě může, ale potom by měl vypracovat a srozumitelně vysvětlit všechny potřebné 

(možné, relevantní) varianty vztažných okamžiků. Nechť se poté se sadou předložených 

technických variant založených na různých vztažných okamžicích vyrovná až právní typ 

posouzení. 

Příklad z praxe [15]: Řidička osobního automobilu AUDI A6 (1.) jela v obci po hlavní 

komunikaci široké 5 m s bočním odstupem od pravého okraje vozovky cca 2 m, neboť 

objížděla stojící osobní automobil ŠKODA Fabia (3.), který (částečně) zasahoval do vozovky, 

kdy levý obrys Š Fabia (3.) (včetně zpětného zrcátka) zasahoval do vozovky cca 1 m. Ze 

soukromého pozemku, umístěného vlevo mimo vozovku, couval „naslepo“ řidič osobního 

automobilu MERCEDES BENZ ML 300 CDi (2.) (dále jen MB), protože zleva byl jeho výhled 

omezen masivním kamenným sloupkem vjezdové brány a plotem zhotoveným ze svislých, hustě 

uspořádaných ocelových profilů. 
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Obr. č. 4: Znalcem jednoznačně stanovený okamžik (2a.) jako podnět k reakci řidičky 

osobního automobilu AUDI A6, který nerespektuje Rozhodnutí NS R 42/1988 

  

Hustota provozu v daném místě bývá zcela minimální, neboť se jedná o neprůjezdnou 

komunikaci. V daném místě nejsou protisměrné jízdní pruhy vozovky vzájemně odděleny 

podélnou čarou souvislou, přičemž osobní automobil Š Fabia (3.) navíc s určitostí stál. 

Řidička osobního automobilu AUDI (1.) v daném místě tedy osobní automobil (3.) 

nepředjížděla, jen jej objížděla ve smyslu § 16 Zákona č. 361/2000 Sb. Řidič osobního 

automobilu MB (2.) při pomalejším couvání nedisponoval poučenou osobou ve smyslu § 23 

odst. 2 Zákona č. 361/2000 Sb., či určitým typem dopravního zrcadla. Když záď osobního 

automobilu MB překonala levý okraj komunikace cca o 1,2 m, došlo k tečnému typu střetu 

levého předního rohu automobilu AUDI se zádí automobilu MB. Na Obr. č. 4 se automobil 

MB již nenachází ve střetové poloze (viz druhý z oranžových kuželů označený bílou šipkou). 

Reálně byl automobil MB nárazem odražen mírně zpět do konečné polohy, čemuž napomohlo 

i spádování zpevněného soukromého pozemku. 

První ze znalců uvažoval, že řidička AUDI měla povinnost reagovat na pohyb automobilu MB 

již v okamžiku, kdy zpoza kamenného sloupku vyčníval jen jeho zadní okraj. Na Obr. č. 4 se 

jedná o polohu automobilu MB označenou jako „2a.“. Tento první znalec dospěl k závěru, že 

řidička AUDI měla k dispozici čas „cca 2,3 s“ pro proběhnutí reakce + pro provedení 

obranného manévru a mohla kolizi zabránit, s tím že automobil MB řidičce AUDI „jen 

překážel“. Řidič automobilu MB z technického hlediska tedy dal řidičce AUDI přednost 

v jízdě, potažmo nevytvořil jí překážku náhlou. (Pozn.: řidička AUDI dle prvního znalce 

1. 

2. 2a. 2b. 

3. 
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zjevně tedy narazila do vozidla MB nevynuceně, či snad i „dobrovolně“....). Řidič osobního 

automobilu MB mohl kolizi zabránit, pokud by se vůbec nerozjel. 

Druhý ze znalců uvažoval, že řidička AUDI měla povinnost reagovat na pohyb automobilu 

MB až v okamžiku, kdy již bylo zřejmé, že řidič „V“ nehodlá řidičce „H“ dát přednost v jízdě 

(poloha automobilu MB „2b.“, ve smyslu Rozhodnutí NS R 42/1988). Druhý znalec dospěl 

k závěru, že řidička AUDI měla k dispozici čas „cca 1,3 s“ pro proběhnutí reakce + 

provedení obranného manévru a nemohla spolehlivým resp. bezpečným způsobem kolizi 

zabránit, byť by vyhnutí vpravo „spíše těsně vyšlo“. 

Řidička AUDI se pohybovala dovolenou rychlostí jízdy, správnou technikou jízdy, ani jí 

nebylo možno „vytknout“, že by se bezdůvodně (bez zvláštních okolností) nepohybovala 

u pravého okraje vozovky ve smyslu § 11 odst. 1 Zákona č. 361/2000 Sb. Jednání řidičky 

AUDI bylo technicky v podstatě správné, řidič automobilu MB nedal řidičce AUDI přednost 

v jízdě. 

Zůstávají jen určité drobné technické výhrady ve vztahu k úleku řidičky a provedení poměrně 

neenergického resp. „vlažného“ vyhnutí vpravo. Daná dopravní nehoda sice byla řešena ve 

společném přestupkovém řízení, ale i tak jako určitou volnější inspiraci, ohledně 

„shovívavosti“ nad provedením „vlažnějšího“ obranného manévru řidičky AUDI (1.), lze bez 

dalšího komentáře uvést následující citaci: Usnesení NS 3 Tdo 700/2007 (viz také shodně 

R 43/1982, R 26/1964 SbRt.): „… pokud řidič reaguje nesprávně na nebezpečnou situaci, 

kterou vyvolal jiný účastník provozu na pozemních komunikacích porušením jeho pravidel 

tak, že nezabránil dopravní nehodě, ačkoli při správné reakci bylo ještě možné nehodě 

předejít, lze jej činit za nehodu odpovědným jen tehdy, jestliže mu za volbu nesprávného 

řešení situace je možno přičítat zavinění. I když nehodu spoluzavinil nesprávnou reakcí na 

vzniklou situaci, nelze zpravidla jeho jednání posuzovat jako porušení důležité povinnosti ve 

smyslu § 224 odst. 2 tr. zák.“ 

Tím, že řidič automobilu MB (2.) z místa ležícího mimo pozemní komunikaci navíc couval, se 

k povinnostem uloženým dle § 23 odst. 1, 2 „Vjíždění na pozemní komunikaci“ přidružují 

povinnosti dle § 24 „Otáčení a couvání“, kdy řidič „V“ mimo jiné nesmí ohrozit jiné 

účastníky silničního provozu (odst. 2) a nesmí couvat na nepřehledných místech (odst. 4, 

písm. „a“). 

Usnesení NS 6 Tdo 1336/2007 k tomu uvádí: „Couvá-li řidič osobního automobilu z místa 

ležícího mimo vozovku, která má charakter místní komunikace, musí sledovat situaci 

v silničním provozu a předpokládat pohyb po místní komunikaci. To znamená, že v hrubých 

rysech odpovídá za následek, který z porušení pravidel silničního provozu vyplyne ….“. 
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Poznámka: Tento „komplikovaný“ případ dopravní nehody také v důsledku různých 

„obstrukcí“ stran obhajoby řidiče „V“ tzv. „spadnul do prekluze“, jak to tak někdy 

v přestupkovém řízení chodí … Autor této práce zde nevystupoval jako jeden ze dvou ve věci 

činných znalců, ale jen jako zmocněnec paní „H“, tedy řidičky vozidla AUDI A6. 

 

 

8. Závěr 

Autor práce si vytkl za cíl pojednat především problematiku (navazujícího) právního 

hodnocení dopravních situací, kdy řidič požívající práva přednosti v jízdě se pohyboval 

výrazně nedovolenou rychlostí, která byla v příčinné souvislosti s následnou kolizí s vozidlem 

řidiče, který měl povinnost dát přednost v jízdě. V práci byla citována různou formou klíčová 

(principiální) judikatorní rozhodnutí a usnesení Nejvyššího soudu ČR (dále jen NS) 

a Nejvyššího správního soudu k dané problematice. 

V kapitole 3.1. je poukázáno na formální nepřesnost, vyskytující se v celé řadě soudních 

usnesení či rozhodnutí, právních výroků obecně, znaleckých posudků, odborných prací 

a publikací, kdy namísto pojmu „dovolená rychlost jízdy“ je nesprávně používán pojem 

„povolená rychlost jízdy“, přičemž dané pojmové sousloví sice existuje, ale představuje 

„rychlost jízdy konstrukčně povolenou výrobcem vozidla“. 

Při právním posouzení souběhu dvou protiprávních jednání typu „povinnost dát přednost 

v jízdě“ kontra „(výrazně) nedovolená rychlost jízdy“ je velmi důležitou právní otázkou, zda 

„oprávněný“ řidič „H“ požíval práva „absolutní“ přednosti v jízdě (bez ohledu na okolnosti), 

či zda tohoto práva pozbyl, neboť se o něj připravil hrubým porušením svých povinností ve 

vztahu k „povinnému“ řidiči „V“. Tomu svým jednáním mohl výrazně ztížit či dokonce 

znemožnit splnění jeho povinnosti dát přednost v jízdě, viz podrobně kap. 3.3. 

Technický znalec by měl mimo jiné stanovit, zda vozidlo řidiče „H“ bylo (mohlo být) v době 

rozhodnutí řidiče „V“ pro něj pozorovatelné či nikoli. Znalec by se také měl v intencích 

položených otázek vyjádřit k tomu, zda dopravní situace byla z technického hlediska tzv. 

„ztížená“, tedy zda skrývala nějaké reálná (naplněná) či jen potenciální rizika. Dále je třeba 

procentně vyjádřit (zejména minimální) míru překročení dovolené (přiměřené) rychlosti jízdy 

vozidla řidiče „H“. Další hodnocení je již věcí právní. 

Při vynesení generelního právního výroku ohledně všech relevantních kategorií rychlostí 

přiměřených ….. by nikdy neměla stanovená (výsledná, všeobecná) rychlost přiměřená být 

vyšší, než činí v daném úseku rychlost dovolená. Znalec se běžně vyjadřuje k takovým 

kategoriím rychlosti přiměřené, které mají technický obsah, s tím že „zastřešující“ výrok ve 
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věci posouzení souboru všech relevantních technických i netechnických kategorií rychlostí 

přiměřených ….., již jednoznačně přísluší právnímu typu posouzení, neboť otázka rychlosti 

přiměřené je otázkou právní, viz podrobně kap. 3.4.  

K tomu, abychom alespoň mohli (v nespecifických případech) označit v rámci trestního řízení 

řidiče „H“ za viníka či spoluviníka vzniku dopravní nehody je nezbytné, aby nedovolená 

rychlost jízdy řidiče „H“ byla jednak v příčinné souvislosti se vznikem kolize (přesněji - 

trestním právem postižitelného následku) a také aby již míru překročení dovolené rychlosti 

jízdy bylo možno kvalifikovat jako porušení důležité povinnosti uložené zákonem, viz 

kap. 4.2. 

K posouzení souběhu dvou protiprávních jednání existují dvě klíčové judikatorní zásady: 

„Princip omezené důvěry (POD)“ a „Zásada gradace příčinné souvislosti (ZGPS)“. Tyto 

dvě zásady se vzájemně spíše vylučují, než aby byly slučitelné, či aby na sebe navazovaly, 

anebo se vzájemně doplňovaly dle specifik určitého typu případů. Nepochybně jsou však obě 

vzájemně neslučitelné zásady myšleny dobře …. Avšak, POD je zjevně speciální zásadou 

v oboru posuzování dopravních nehod, zatímco ZGPS je zřejmě „jen“ zásadou obecnou, viz 

podrobně kap. 4.5.4. Při právním posuzování souběhu dvou protiprávních jednání v oboru 

dopravních nehod tedy zásady POD a ZGPS představují určitou „dvoukolejnost“, kdy každá 

z rozbíhajících se kolejí nás může zavést do úplně jiné „železniční stanice“, a to při 

posuzování toho samého konkrétního případu. I kdyby (čistě teoreticky) přestala být striktně 

užívána v budoucnu jedna ze zásad POD anebo ZGPS, tak „duch“ té potlačené zásady bude 

při posuzování dopravních nehod žít dále ve stávajících usneseních a rozsudcích NS, neboť 

naprostá většina z nich již „nasála mateřské mléko“ od jedné z těchto zásad. 

Jako příklad lze uvést Usnesení NS 3 Tdo 593/2007 (POD), které jinými slovy připouští, že 

řidič „V“ nemá povinnost provádět opakované resp. kontrolní pohledy k již jednou 

zaznamenanému prostoru či objektu „H“, zatímco kategoricky vycházeje z Usnesení NS 

7 Tdo 38/2009 či ze ZGPS, dojdeme spíše k závěru, že řidič „V“ se měl (tak či onak) nějak 

„vyrovnat“ i s vyšší rychlostí jízdy vozidla „H“, když jej viděl, či za určitých podmínek vidět 

mohl. Dané Usnesení NS 3 Tdo 593/2007 si však nechává velkoryse otevřená „zadní vrátka“ 

a současně jinými slovy uvádí, že: „… může nastat situace, kdy bude třeba se opakovaně 

znovu pohledem vlevo přesvědčit …..“. Některé výroky v usneseních NS k předmětné 

problematice pak bohužel působí nesystematickým, alibistickým a vzájemně neslučitelným 

způsobem. Ale vše v dobrém …. 

Zejména právě Usnesení NS 7 Tdo 38/2009 je ve všeobecnosti považováno za velmi 

kontroverzní. Mimo výše popsanou problematiku, „neviděl - mohl si počkat do vyjasnění 
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dopravní situace - pak již snad mohl vidět …“, viz. kap. 5.5 a 6., mělo Usnesení NS 

7 Tdo 38/2009 současně „prolomit“ nově tolerovanou hodnotou 84 % i onu dlouhodobě 

uznávanou hranici 70 % překročení dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“, která byla zhruba 

do roku 2007 brána k jeho tíži. Hranici 70 % překročení dovolené rychlosti jízdy přitom 

zavedl samotný NS, viz např. Usnesení NS 5 Tdo 1173/2004, Sb. rozh. tr. 45/2005 či kap. 4.2 

této práce. 

Není to však tak jednoduché, předmětný případ, judikovaný v rámci Usnesení NS 7 Tdo 

38/2009 je alespoň dílem specifický a nelze bezelstně sčítat „jablka s hruškami“. Těžko říci, 

kde leží objektivní pravda při posouzení této dopravní nehody, jejíž následky byly navíc 

velmi závažné, viz podrobně Tab. č. 1, Obr. č. 1, kap. 5.5 a kap. 6. 

Zejména pro osoby profesně činné na poli práva může být zajímavá kap. 4.5., kde je uvedena 

s příslušnými odkazy na judikaturu naprostá většina typických argumentů „obou stran“. 

V kapitolách 4.5.2 a 4.5.3 jsou formou diametrálně odlišných závěrečných řečí právních 

zástupců řidičů „H“ a „V“ v rámci fiktivního hlavního líčení uvedeny nejčastěji se opakující 

argumenty a citace judikatury. 

Autor této práce také vytvořil určitou „mapu“ resp. „koláž“, kde graficky znázornil dvanáct 

zřejmě nejčastěji citovaných Usnesení NS k dané problematice, viz Obr. č. 1 v kap. 5.3. 

V kap. 5.4 bylo usilováno o provedení analytického rozboru zákonitostí, povahy a priorit 

vybraných usnesení NS. V této kapitole byla provedena rovněž určitá rozvaha nad případným 

vývojem právního názoru NS. Zjednodušeně řečeno, v „zelené oblasti mapy“ nebyl v rámci 

vybraných dvanácti případů nikdy „doporučen“ NS za viníka dopravní nehody řidič „H“. 

S troškou nadsázky lze tedy uvést, že v „zelené oblasti mapy“ se nachází případy, ve které NS 

vždy toleroval určité „dovolené překročení“ dovolené rychlosti řidičem „H“, [znění, doc. 

Jindřich Šachl]. Nejen v „zelené oblasti mapy“, ale někdy také ve „žluté oblasti mapy“ může 

být NS tolerováno určité „dovolené překročení“ dovolené rychlosti řidičem „H“, viz např. 

Usnesení NS 6 Tdo 845/2009: „…. Podle názoru odvolacího soudu nelze rychlost jízdy 

obviněného 68 km/hod označit za překračující dovolenou rychlost tak výrazně, aby pozbylo 

na významu nedání přednosti v jízdě druhého účastníka dopravní nehody ….“, (žlutá oblast 

- zde činilo NS tolerované překročení dovolené rychlosti 36 %). Ve „žluté oblasti mapy“ se 

tzv. „láme chléb“, kdy může být dle okolností nakonec uznán vinným kdokoli z řidičů 

„V“ a „H“. Pochopitelně je důležité, jaká specifika případ vykazoval, jak „vysoko“ se 

nacházíme ve „žluté“ oblasti a zda řidič „V“ mohl v době svého rozhodnutí vidět vozidlo 

řidiče „H“. V „červené oblasti mapy“ se nachází případy č. (1.), (6.), (7.), (8.), (9.) a (10.). 

Nespecifické případy v „červené oblasti“ by již měly být v zásadě posouzeny v neprospěch 
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řidiče „H“. Případy č. (8.), (9.) a zřejmě dílem i případ č. (10.) však vykazují silná specifika, 

kdy si řidič „V“ počínal hrubým způsobem protiprávně, tedy nebylo mu určitě vytýkáno jen 

případné nerozpoznání rychlosti jízdy řidiče „H“. Případy č. (8.), (9.) se nacházejí již poměrně 

hluboko v „červené oblasti mapy“, a přesto byl jako viník „doporučen“ NS řidič „V“. To však 

lze snadno pochopit vzhledem k výše uvedenému, neboť právě „naopak“ posouzené případy 

č. (8.), (9.) a (10.) vykazují silná specifika narozdíl od „standardně“ posouzených případů 

č. (1.), (6.) a (7.). 

Právě roky 2008 - 2009 laická i odborná veřejnost většinou vnímá jako určité „zlomové 

období“, kdy začal NS „přitvrzovat“ vůči řidičům „V“. Málokdo si však uvědomuje, že 

všechny tři případy č. (8.), (9.), (10.) jsou z hlediska „charakteru a míry závadnosti“ počínání 

řidiče „V“ silně specifické a míra překročení dovolené rychlosti jízdy řidičem „H“ tedy není 

zdaleka „vše“, viz podrobně kap. 5.5., kap. 6 a Obr. č. 1 v kap. 5.3. 

Nelze na základě zpracování pouhých dvanácti případů jednoznačně rozhodnout, zda snad jen 

z určité „trendové setrvačnosti“ po „virtuálním zlomovém období“ byly případy č. (11.) 

a (12.) posouzeny v neprospěch řidičů „V“. Těžko říci, v „novějších“ případech č. (11.) 

a (12.) se řidiči mohli vidět a nelze tedy právní posouzení těchto případů stran NS takto 

paušálně srovnávat se „staršími“ případy č. (3.) a (4.), kdy se řidiči vidět nemohli, viz 

podrobně kap. 5.4. Ze strany NS však pravděpodobně, i přes výše uvedené, došlo po roce 

2008 k určitému „přitvrzení“ vůči řidičům „V“. Toto „přitvrzení“ je formálně podepřeno 

masivnější aplikací ZGPS. Například i novější Usnesení NS 15 Tdo 944/2015 [16], které bylo 

projednáno ve velkém senátu trestního kolegia NS, ukazuje vcelku přesvědčivým způsobem 

doktrinální příklon NS k aplikaci ZGPS. Předmětné usnesení je pojato ryze právně (a snad až 

přespříliš teoreticky) bez ambice konkrétněji uchopit typické vnější parametry souběhu 

protiprávního jednání řidičů „V“ a „H“ (míra překonání dovolené rychlosti jízdy, zda se řidiči 

mohli vidět, zda došlo k přidružení dalšího typu protiprávního jednání, jak se zhruba vyrovnat 

s posouzením tzv. „ztížených podmínek“ apod.). Dle názoru autora této práce, Usnesení NS 

15 Tdo 944/2015 zatím tedy není oním hledaným kvalitativním „průlomem“ pro spravedlivé a 

systematické právní posuzování případů daného typu v každodenní praxi. 

Bude třeba podrobit stejnému či podobnému typu analytického zkoumání i mnoho z dalších 

případů usnesení NS, viz kap. 5.6, a to alespoň od roku cca 2004 do současnosti. Jinak 

nemůžeme očekávat, že postačujícím způsobem porozumíme zákonitostem a vývojovým 

trendům, podle kterých se řídí právní názor NS k předmětné problematice. 

V každém případě by bylo žádoucí, aby na právním poli byly učiněny kroky vedoucí ke 

sjednocení příslušné judikatury (včetně postavení principiálních zásad POD a ZGPS) 
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a zavedení jasnějších pravidel pro daný typ posuzování. Dle názoru autora této práce nelze 

donekonečna vystačit s oblíbeným klišé v tom smyslu, že každý případ je originál a je třeba 

při jeho právním posouzení pečlivě uvážit všechna jeho specifika. Alespoň v nepříliš 

specifických případech by mohl NS jakoukoli přípustnou procesní formou „načrtnout“ nějaká 

rámcová pravidla (mantinely) či dát nějakou srozumitelnější „váhu“ alespoň hlavním prvkům 

protiprávního jednání řidičů „V“ a „H“ dle jejich povahy a míry závažnosti, aneb „CUIUS 

REGIO, EIUS RELIGIO - KDO VLÁDNE, URČUJE I NÁBOŽENSTVÍ“. 

Nejde jen o samotná rozhodnutí a usnesení NS. Se souběhem vícero protiprávních jednání 

v dopravě se musí „každodenně“ vypořádat nejen soudy nižších instancí v trestním řízení či 

občansko-právních sporech, ale také orgány činné v trestním řízení - zejména PČR SKPV + 

OSZ, dále PČR DI-SDN, magistráty ve správních řízeních ale i soukromé subjekty (zejména 

pojišťovny). Jak se má normální člověk vyznat v mnoha desítkách rozsáhlých usnesení 

a rozhodnutí NS, aniž by byla dána nějaká reálně „uchopitelná“ pravidla? Přesně je těchto 

usnesení a rozhodnutí NS daného typu 229, viz kap. 5.6. Pokud by si do „každodenní“ 

praxe našla cestu alespoň nějaká rámcová pravidla pro nespecifické případy, zřejmě by 

se po několika letech od jejich zavedení do praxe ani NS či NSS nemusely v takové míře 

zabývat posouzením případů daného typu. 

V kapitole 7. je v samostatně členěných podkapitolách 7.1. - 7.9 předestřena technicko - 

právní problematika vztahující se k povinnosti dát přednost v jízdě. Je zde například 

v kap. 7.1, 7.2 a 7.3 podrobně vysvětleno, proč a jak se znalci „vypořádali“ s kritériem pro 

stanovení hranice mezi náhlou a nenáhlou změnou rychlosti či směru jízdy vozidla řidiče „H“. 

Za zmínku určitě stojí kap. 7.6 a 7.7, kde je pojednána problematika možností rozpoznání 

nedovolené rychlosti jízdy řidiče „H“ „povinným“ řidičem „V“, a to včetně eventuality 

existence oblasti zakrytého výhledu. V kapitole 7.8 se můžete seznámit s kontroverzním 

Rozsudkem NS ze dne 15.5. 2001, 7 Tz 61/2001, který má mimo jiné ambici řešit „osudové“ 

a nikoli „dopravní“ interakce účastníků dopravních nehod. V kapitole 7.9 je uvedeno 

pojednání o tom, proč by měl znalec judikaturu k dopravě velmi dobře ovládat, aniž by měl 

právo se k ní vyjadřovat. Při právním zkoumání je občas nekriticky přejímáno znalcovo 

právně irelevantní řešení, tedy „právní neznalosti“ znalce mohou „kontaminovat“ navazující 

právní posouzení určité dopravní nehody. Znalec pak nevytvoří kompletní sadu technických 

variant pro jakékoli právní potřeby (výklady, názory) a zpracuje jen ty varianty, které 

odpovídají „právnímu názoru jeho samého“. V naprosté většině případů jde o stanovení 

vztažného okamžiku, ve kterém vzniká či může vzniknout jednotlivým účastníkům silničního 

provozu nějaká povinnost. 
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