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Studentské projekty – diplomové práce 
Pokročilé technologie a právo K623X1PB 
V souvislosti se zaváděním nových automatických 
technologií do dopravy a zpracování informací 
dochází i k nezvyklým pohledům na případy, kdy 
technologie svojí nepředpokládanou funkcí 
zavinila škodu (nehodu), za níž dle práva je 
odpovědný člověk (např. řidič při malfunkci 
automatického propojení přední a zadní nápravy 
vozidla). Studium takových případů spolu s 
návrhy na řešení nebo hlubší analýzou příčin a 
následků je předmětem tohoto projektu. 
Propojení techniky a práva. 
 



Studentské projekty – diplomové práce 
Trestné činy a přestupky v dopravě (K623X1TB) 
V souvislosti s přijetím novely zákona o silničním provozu došlo 
i k některým změnám trestního zákona, jejichž účelem je 
přísnější postih neukázněných řidičů a tím zvýšit bezpečnost na 
českých silnicích. V projektu se student zaměří na vybrané 
trestné činy související s řízením motorových vozidel (jako 
řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem návykové 
látky, ublížení na zdraví, obecné ohrožení aj.), porovnání jejich 
skutkových podstat, výše trestu, dále na porovnání přestupků 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích včetně uložených sankcí a komparaci české 
trestněprávní úpravy s úpravami zahraničními. Uvedené právní 
aspekty jsou podkladem pro aplikaci v technické oblasti, 
zahrnující např. automatickou detekci přestupků a trestných 
činů nebo automatizované omezení řízení vozidla pod vlivem 
návykových látek apod. 



SVĚTELNÁ ZÁVORA 
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Obr.: Světelná závora v Nové Včelnici  



MODERNÍ PRVKY VE VYBAVOVÁNÍ 
PŘEJEZDŮ VE VZTAHU K POZEMNÍ 
KOMUNIKACI 

Laserový bodyguard 
Monitoruje přesně vymezenou plochu v době, kdy je 
přejezd ve výstraze a ještě 5 vteřin po úplném sklopení 
závor 
Možné nevýhody: 

Instalace pouze na přejezdy se čtyřmi břevny 
Prodloužení takzvané předzváněcí doby  



Co je právo 

Právo je souhrn všeobecně závazných pravidel 
chování (norem) vydaných  státech ve zvláštní 
státem stanovené a uznané formě, která jsou 
vynutitelná státní mocí.  
Právní normy chování: 
a. právní pravidla, např. zákaz odcizení 
b. právní principy, např. dobrá víra 
„Neznalost zákona neomlouvá“ 

 



Rozdíl mezi právem a morálkou 

Právo a morálka mají společný účel – usměrňují a 
řídí chování lidí 
rozdíly: 

 
právní normy – mají vždy písemnou formu, jsou 

závazné, vynutitelné, jejich porušení je právně 
postihnutelné 

morální normy – většinou nemají písemnou podobu, 
jejich dodržování je záležitostí svědomí každého 
člověka. Za nedodržení ho může postihnout např. 
špatná pověst, opovržení společností atp. 



Funkce práva 
 

1. funkce regulativní  
2. funkce výchovná  
3. funkce právní jistoty 



Právní norma 
Právní norma = Obecně závazné pravidlo chování, které je 
stanoveno nebo uznáno státem a státem vynucováno a 
které nabývá formy pramene práva. Rysy: závaznost, 
formální určitost, obecnost, vynutitelnost. 
Monopol moci – exekuce x výkon 
Právo subjektivní a objektivní 
Další normativní systémy (morálka) 
Působení na snižování společenské entropie, resp. 
udržování společenské homeostázy 



Právo veřejné a soukromé 
Veřejné 
Ústavní 
Trestní 
Finanční  
Správní  

Soukromé 
Občanské 
Pracovní  



SOUKROMÉ PRÁVO 
OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ 

Objektivní právo  
=  soukromoprávní řád = část právního řádu 

     =  soubor právních principů a právních 
         pravidel soukromoprávní povahy 
 

 Subjektivní právo (oprávnění) 
     =  míra a způsob právně možného chování 
         osob, vyplývajícího z právního řádu 
         a chráněného státním prosazením 

 



Platnost a účinnost právních norem 

Platnost - norma se stala součástí platného 
právního řádu poté co byla vyhlášena ve Sbírce 
zákonů ČR. 
Účinnost - závaznost, okamžik, od kterého se 
musíme začít právní normou řídit. 

 Buď je v právní normě uvedena nebo 
 obecně 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce 
 zákonů. 
 



Zrušení a novelizace právních norem 

 
pozbývání účinnosti - uplynutím času nebo 
zrušením 
Derogační klauzule 
novelizace právních norem 



Ústava ČR 
ústavní zákon č.1/1993 Sb., ze dne 16.12.1992 
Ústava ČR a  zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních 
práv a svobod 
Charakterizuje ČR jako svrchovaný, jednotný a 
demokratický právní stát 
Lid je zdrojem veškeré státní moci 
Státní moc je rozdělena na zákonodárnou, výkonnou a 
soudní 
Politický systém je založen na dobrovolném vzniku a 
volné soutěži politických stran respektujících 
základní demokratické principy a odmítajících násilí 
jako prostředek k prosazování svých zájmů 
státní symboly ČR – velký a malý státní znak, státní 
barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní 
pečeť a státní hymna   



Ústava č. 1/1993 Sb. – vybrané části 
Článek 1 
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a 
demokratický právní stát založený na úctě k právům a 
svobodám člověka a občana. 
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni 
vyplývají z mezinárodního práva.  
Článek 2 
(4) Každý občan může činit, co není zákonem 
zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá.  
Článek 3 
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina 
základních práv a svobod. 



Ústava č. 1/1993 Sb. – vybrané části 
Článek 10 
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 
dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika 
vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li 
mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije 
se mezinárodní smlouva.  
Hlava II. moc zákonodárná – Parlament (Poslanecká 
sněmovna, Senát) 
Hlava III. moc výkonná – prezident, vláda 
Hlava IV. moc soudní – Ústavní soud, soudy 



Trestní právo 
Trestní zákoník                 část obecná 

40/2009 Sb.   odpovědnost, znaky 
     TČ, sankce aj. 
     část zvláštní –  
                trestné činy- 13   
                hlav 
 

Trestní řád - 141/1961 Sb. 



Trestní právo 

Trestní právo hmotné – obecná část 
Trestní právo hmotné – zvláštní část 
Trestní právo procesní 
Trestaní mladistvých pachatelů 
Neprávní disciplíny  
Kriminologie, kriminalistika, penologie 
neprávní disciplíny 



Trestní právo 
funkce TP 
základní zásady TP 

 Zásada demokratismu 
 Zásada humanismu 
 Zásada vyrovnanosti zájmů individuálních a zájmů 

celku 
 Zásada zákonnosti 
 Zásada přiměřenosti 

 



Trestní odpovědnost 

Základem trestní odpovědnosti je TRESTNÝ ČIN 
(PROVINĚNÍ) 
Povinnost strpět za spáchaný TČ sankce (nejenom 
tresty!) stanovené trestním zákonem v rámci trestně 
právního vztahu 
Trestně právní vztah vzniká spácháním TČ mezi 
pachatelem a státem 
Trestně procesní vztah vzniká mezi obviněným a 
orgány činnými v trestním řízení (policejní orgán, státní 
zástupce, soud)- v rámci těchto vztahů vzniká (např. 
právo na obhajobu) 
 



Pojem a znaky trestného činu  
 
Trestným činem je protiprávní čin, který trestní 
zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky 
uvedené v takovém zákoně. 
 (§ 13 odst. 1 TZ) 
vyžaduje se  

zavinění jednajícího 
příčetnost jednajícího 
stanovený věk 

 



Trestný čin x přestupek 

Trestný čin - je protiprávní čin, který trestní zákon 
označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v 
takovém zákoně (formální stránka deliktu). 
Trestný čin je jednání pro společnost nebezpečné 
(materiální stránka deliktu). 
Přestupek 

má obdobnou charakteristiku jako trestný čin 
liší se ve stupni společenské nebezpečnosti 

stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný 
jednání, které je tak výslovně označeno v zákoně o 
přestupcích či jiných zákonech 
 



 

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 
 

TRESTNÉ ČINY PŘESTUPKY 

přečiny – všechny nedbalostní trestné činy a 
úmyslné trestné činy, za které trestní zákoník stanoví 
trest odnětí svobody – horní hranice do 5 let. 
 
zločiny – všechny trestné činy, které nejsou podle 
trestního zákoníka přečiny. 
Zvlášť závažné – úmyslné trestné činy, za které 
trestní zákoník stanoví – horní hranice nejméně 10 
let. 
 
Trestné činy projednávají, řeší a trestají soudy na 
základě trestního zákoníka. 
Sankce – podmíněné a nepodmíněné odnětí svobody, 
peněžitý trest. 
Příklad: 
Krádež zboží v obchodě ve výši15 000 Kč. 
 

Přestupek = protiprávní jednání nedosahující 
společenské škodlivosti trestného činu. Ve srovnání 
s trestným činem je stupeň škodlivosti nepatrný. 
Přestupky řeší a trestají obce, jiné orgány státní 
správy, policie, podniky a ostatní organizace na 
základě jiných právních norem než trestního 
zákoníku, 
zpravidla podle právní normy příslušného 
odvětví (správní právo – správní řád). 
 
 
 
Sankce – napomenutí, pokuta, zákaz činnosti. 
 
Příklad: 
Ukládání odpadků na prostranství mimo vymezené 
skládky. 
Nezaplacení stanovené částky za komunální 
odpad. 

 



Kybernetický útok 
Česko zažilo 7.3.2013 masivní vlnu kybernetických 
útoků na internetové stránky  zpravodajských portálů, 
bank a mobilních operátorů aj.  
Tyto útoky hackerů jsou označovány jako DDoS, tzn. 
Distributed Denial of Service (odmítnutí služby) , 
škody jsou v řádech miliónů. 
Útok je postaven na úmyslném zahlcení internetových 
stránek a počítačových systému na ně vázaných 
obrovským množstvím požadavků, které způsobí 
přetížení a tím výpadek internetových stránek 
(počítačového systému). 
Z pohledu českého trestního práva se jedná 
jednoznačně o neoprávněný přístup k počítačovému 
systému a nosiči informací podle § 230 odst. 3 písm. 
b) trestního zákoníku.  



Útok 

Útok - bezpečnostní incident je buď 
A)  úmyslné využití zranitelného místa ke způsobení škod 
(ztrát) na aktivech IS, nebo  
B)  Neúmyslné uskutečnění akce, jejímž výsledkem je škoda na 
aktivech.  

 
Zranitelnost 

je nedostatek nebo slabina bezpečnostního systému, která 
může být zneužita hrozbou tak, že dojde k poškození nebo 
zničení hodnoty aktiv.  

 
Zranitelné místo představuje slabinu informačního systému 
využitelnou ke způsobení škod nebo ztrát útokem na informační 
systém (např. nedostatečná antivirová ochrana). 



Trestné činy spáchané pomocí 
kyberprostoru – prostřednictvím IT 

porušování autorských práv, průmyslových práv a jiných a práv souvisejících, 
zpronevěra, 
padělání a pozměňování peněz, výroba a držení padělatelského náčiní, 
poškozování cizích práv, 
poškozování cizí věci, 
krádež, 
pomluva, 
poškozování spotřebitele, 
zneužívání informací v obchodním styku, 
přijímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, pletichy při veřejné soutěži, 
nepravdivý znalecký posudek, 
neoprávněné nakládání s osobními údaji, 
neoprávněné podnikání, neoprávněné provozování loterie, provozování nepoctivých her a 
sázek, 
šíření poplašné zprávy, 
hanobení národa rasy a přesvědčení podněcování k nenávisti, 
podpora a propagace směřující k potlačení práv a svobod člověka, 
šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, 
teroristický útok, záškodnictví, sabotáž, 
vyzvědačství, obecné ohrožení, ohrožení utajované informace. 



Definice počítačové kriminality 
Trestná činnost, v níž figuruje určitým způsobem 

počítač jako souhrn technického a programového vybavení 
(včetně dat), nebo pouze některá z jeho komponent, případně 
vetší množství počítačů samostatných nebo propojených do 
počítačové sítě, a to bud jako předmět zájmu této trestné činnosti 
(s výjimkou té trestné činnosti, jejímž předmětem jsou popsaná 
zařízení jako věci movité) nebo jako prostředí (objekt) nebo jako 
nástroj trestné činnosti 

Obecně - počítačová kriminalita představuje velkou množinu 
všech kriminálních aktivit, spojených s počítačem jako 
nástrojem, případně s počítačem jako cílem trestné činnosti. 
Další definice - jako každou nekalou činnost páchanou s 
pomocí počítačů. Pojem „nekalá činnost“ může být 
specifikována např. 

společenskou nebezpečností důsledků, které tato aktivita přináší. 



Skupiny TČ počítačové kriminality 
Členěné podle Úmluvy o kybernalitě: 
zločiny proti důvěrnosti, integritě a dosažitelnosti 
počítačových dat a systémů 

nezákonný přístup 
nezákonné odposlouchávání 
narušování dat 
narušování informačních systémů 
zneužití prostředků informačních systémů 

zločiny se vztahem k počítači 
padělání s použitím počítače 
počítačový podvod 

zločiny se vztahem k obsahu počítače   
Výroba, distribuce, získávání a držení dětské pornografie na 
datových nosičích. 

zločiny se vztahem k autorským a obdobným právům 
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  Silniční doprava 
Předpisy 

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na o provozu na pozemních 
komunikacích 

- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích 

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích  
- vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích 

- vyhlášku č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech 
- Vyhlášku č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod 
- vyhlášku č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel 
- a další 



Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů upravuje: 
a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních 
komunikacích, 
b) pravidla provozu na pozemních komunikacích, 
c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy, 
e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie ČR ve 
věcech provozu na pozemních komunikacích, 
f) přestupky a jiné správní delikty, 
g) bodové hodnocení řidičů. 
 



Zákon č. 361/2000 Sb. 

K zákonu upravuje pravidla silničního provozu, 
oblast přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu, 
bodové hodnocení řidičů nebo oblast řidičských oprávnění a 
řidičských průkazů. 
Prováděcí předpisy: 
• nařízení vlády č. 110/2001 Sb. 
• vyhláška č. 30/2001 Sb. 
• vyhlášku č. 31/2001 Sb.,  
• vyhlášku č. 277/2004 Sb., 
• vyhláška č. 3/2007 Sb. 
• vyhláška č. 82/2012 Sb. 

 
 



Základní pojmy 

dopravní nehoda 
§ 47 : dopravní nehoda je 

událost v provozu na pozemních komunikacích, například 
havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na 
pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění 
osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 
vozidla v pohybu. 
 

 



Povinnosti účastníka provozu na pozemních 
komunikacích 

chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým 
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek 
jiných osob ani svůj …… 
řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích 
upravenými zákonem, pokyny policisty ……….. 
řídit se světelnými, případně i doprovodnými 
akustickými signály, dopravními značkami, 
dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní 
informace. 
 



Povinnosti řidiče 
Řidič je povinen např. § 5 

užít vozidlo, které splňuje technické podmínky  
věnovat se plně řízení vozidla  
přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla  
dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem 
snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro 
chodce 
podrobit se na výzvu policisty ke zjištění, zda není ovlivněn 
alkoholem či návykovou látkou aj. 

 



Zákon č. 361/2000 Sb. 

 
 
Od 1.7.2017 se ruší část IV a V zákona - (§ 141 a 
změna zákona o přestupcích § 142 -přestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu)  

 
 
Zákon byl více jak 45x novelizován 



Zákon č. 250/2016 Sb. 

Zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, se zavádí jednotný 
pojem přestupku – místo dosavadního pojmu 
správní delikt 
Nabyl účinnosti dne 1.7.2017 
řeší obecnou úpravu odpovědnosti právnických a 
podnikajících fyzických osob za přestupky 
nahradil zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích  



Přestupek 
Definice: 

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, 
který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který 
vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný 
čin. 
 
Fyzická osoba je pachatelem, jestliže svým zaviněným 
jednáním naplnila znaky přestupku nebo jeho pokusu, je-
li trestný. 

 



Za přestupek lze uložit správní trest 
 

 
a) napomenutí,  
b) pokuty,  
c) zákazu činnosti,  
d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty,  
e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.  
 



Přestupek 
 
 
 
 
Řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností 



Trestný čin x přestupek 

Trestný čin - je protiprávní čin, který trestní zákon označuje 
za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně 
(formální stránka deliktu). 
Trestný čin je jednání pro společnost nebezpečné (materiální 
stránka deliktu). 
Přestupek 

má obdobnou charakteristiku jako trestný čin 
liší se ve stupni společenské nebezpečnosti 

stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný 
jednání, které je tak výslovně označeno v zákoně o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 



Trestné činy v silniční dopravě 

 
 
Se dělí na:  
 

úmyslné  
nedbalostní 



Úmyslné trestné činy 

Neposkytnutí pomoci (§ 150) 
Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 
151) 
Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207) 
Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274) 
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337) 



Nedbalostní trestné činy 

Nedbalostní trestné činy proti lidskému životu a 
zdraví 

 - Usmrcení z nedbalosti (§ 143) 
 - Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §  147 
 - Ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148) 

Obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273)  
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 
zařízení z nedbalosti (§ 277)  
Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti 
(§ 294)    
 



Trestné činy v souvislosti se 
silniční dopravou 

 
hlava X. TZ označené jako trestné činy proti pořádku ve 
věcech veřejných 

Násilí proti orgánu veřejné moci § 323 
Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci § 324 
násilí proti úřední osobě dle § 325 



Procesní postup orgánů při spáchání 
trestné činnosti v dopravě 

Kontrolou dodržování právních předpisů v oblasti 
silniční dopravy vykonává Policie ČR 
Pochybení účastníka silničního provozu: 

přestupek- řešen v blokovém nebo správním   řízení 
 napomenutí,  
 pokuta,  
 zákaz činnosti v podobě řízení motorového vozidla 
 udělení tzv. bodů dle § 123a 
spáchání trestného činu – rozhoduje soud 

 
 

 



Porušení důležitých povinností zákona o 
provozu na pozemních komunikacích 

Typickými příklady, které soudy považují za porušení 
důležité povinnosti jsou například: 
řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky; 
hrubě nepřiměřeně rychlá jízda; 
řízení vozidla za snížené viditelnosti se silně znečištěným 
čelním sklem a světlomety; 
předjíždění v místech, kde je to zakázáno; 
nesledování technického stavu vozidla; 
nevěnování se plně řízení; 
jízda ve vzdálenosti od vozidla, která nebyla s ohledem na 
rychlost vozidel bezpečná; aj. 
 



Zákon o civilním letectví 
č. 49/1997 Sb. 
Zákon upravuje: 
a) podmínky stavby a provozování letadla,  
b) podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti 
letišť,  
c) podmínky pro letecké stavby,  
d) podmínky pro činnost leteckého personálu,  
e) podmínky využívání vzdušného prostoru,  
f) podmínky poskytování leteckých služeb,  
g) podmínky provozování leteckých činností,  
h) rozsah a podmínky ochrany letectví,  
i) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,  
j) rozsah a podmínky výkonu státní správy.  

 



Pojmy 

 
 

Událostí se rozumí přerušení, závada, porucha 
nebo jiná mimořádná okolnost, která ovlivňuje 
nebo by mohla ovlivnit bezpečnost letu, a která 
současně nemá za následek leteckou nehodu nebo 
vážný incident. 



Novela zákona č. 127/2014 Sb. 

Novela zákona přináší zejména změny právní úpravy v 
oblastech: 
ochrany civilního letectví před protiprávními činy; 
leteckého personálu (řídících letového provozu); 
poskytování letových navigačních služeb (vazba na 
projekt Jednotné evropské nebe); 
provozování obchodní letecké dopravy (zahraniční 
letečtí dopravci); a 
odborného zjišťování příčin leteckých nehod. 
změna § 92 a § 93 leteckého zákona, dochází k zavedení 
dolní sazby pokut za některé přestupky a správní 
delikty v oblasti civilního letectví. 



Legislativa EU - Řízení bezpečnosti  

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v 
civilním letectví  
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v 
civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících 
opatřeních  
Dále řada předpisů  

 ICAO  (Annex 17)  
 ECAC 



Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní 
prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu 
 
 Získání kontroly nad vzdušným dopravním 

prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou 
 

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního 
prostředku a civilního plavidla 

 
Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do 
ciziny 



Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

Zákon upravuje: 
Podmínky pro stavbu drah železničních, 
tramvajových, trolejbusových, lanových a stavby na 
těchto drahách 
Podmínky pro provozování drah,  pro provozování 
drážní dopravy na těchto drahách, jakož to i práva a 
povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené 
Výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah 
železničních,  tramvajových, lanových, 
trolejbusových.                                          
 



Mimořádní události – hlava IV. 
Mimořádnou událostí v drážní dopravě je závažná nehoda, 
nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo 
narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování 
drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a 
zařízení nebo ohrožuje životní prostředí. 
Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo 
vykolejení drážních vozidel, ke kterým došlo v souvislosti s 
provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na 
zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu (5 mil. 
Kč a více). 
Nehodou v drážní dopravě je událost, k  níž došlo v 
souvislosti s provozováním drážní dopravy s následkem 
smrti, újmy na zdraví nebo značné škody (500 tis. Kč až do 5 
mil. Kč). 
Jiné mimořádné události se považují za ohrožení. 



Trestné činy v železniční dopravě 

Všechny nehody v železničním provozu 
Nehody v závodové dopravě 
Případy trestné činnosti související s železnicí 
pouze nepřímo  



Případy trestné činnosti související s 
železnicí pouze nepřímo  
  Krádež zásilek přepravovaných po železnici 
 Vliv alkoholu a jiných návykových látek 
 Podvodné manipulace pracovníků drah 
 Fyzické útoky na zaměstnance drah 
 Přečin poškození a ohrožení provozu obecně 

prospěšného zařízení § 276 a § 277 TZ 
 Obecné ohrožení z nedbalosti § 274 TZ 
 Ohrožení pod vlivem návykové látky 
 Zvláštní případ poškozování cizí věci (tzv. „sprejerství“) 

§ 257b  
 



Studentské projekty – diplomové práce 
Pokročilé technologie a právo K623X1PB 
V souvislosti se zaváděním nových automatických 
technologií do dopravy a zpracování informací 
dochází i k nezvyklým pohledům na případy, kdy 
technologie svojí nepředpokládanou funkcí 
zavinila škodu (nehodu), za níž dle práva je 
odpovědný člověk (např. řidič při malfunkci 
automatického propojení přední a zadní nápravy 
vozidla). Studium takových případů spolu s 
návrhy na řešení nebo hlubší analýzou příčin a 
následků je předmětem tohoto projektu. 
Propojení techniky a práva. 
 



Studentské projekty – diplomové práce 
Trestné činy a přestupky v dopravě (K623X1TB) 
V souvislosti s přijetím novely zákona o silničním provozu došlo 
i k některým změnám trestního zákona, jejichž účelem je 
přísnější postih neukázněných řidičů a tím zvýšit bezpečnost na 
českých silnicích. V projektu se student zaměří na vybrané 
trestné činy související s řízením motorových vozidel (jako 
řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem návykové 
látky, ublížení na zdraví, obecné ohrožení aj.), porovnání jejich 
skutkových podstat, výše trestu, dále na porovnání přestupků 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích včetně uložených sankcí a komparaci české 
trestněprávní úpravy s úpravami zahraničními. Uvedené právní 
aspekty jsou podkladem pro aplikaci v technické oblasti, 
zahrnující např. automatickou detekci přestupků a trestných 
činů nebo automatizované omezení řízení vozidla pod vlivem 
návykových látek apod. 



SVĚTELNÁ ZÁVORA 

31/12 

Obr.: Světelná závora v Nové Včelnici  



MODERNÍ PRVKY VE VYBAVOVÁNÍ 
PŘEJEZDŮ VE VZTAHU K POZEMNÍ 
KOMUNIKACI 

Laserový bodyguard 
Monitoruje přesně vymezenou plochu v době, kdy je 
přejezd ve výstraze a ještě 5 vteřin po úplném sklopení 
závor 
Možné nevýhody: 

Instalace pouze na přejezdy se čtyřmi břevny 
Prodloužení takzvané předzváněcí doby  
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