
Silniční doprava zasahuje do života snad každého z nás. Silniční dopravu využíváme k cestám do
zaměstnání, nákupy, lékařskou péčí, ať už jako řidiči nebo spolujezdci nebo pasažéři prostředků
hromadné dopravy osob. V současné době je již zcela běžné, že rodina vlastní dva automobily, někdy i
více. S narůstajícím počtem vozidel v našich domácnostech a tím pádem i v provozu na pozemních
komunikacích, roste počet konfliktních situací na silnicích, které často vyústí v dopravní nehody.
Dopravní nehody jsou také nejčastějším případem přestupků nebo trestných činů v silniční dopravě. Byť
většina nehod nemá katastrofální následky, denně jsme sdělovacími prostředky, zejména televizí a
internetem, konfrontovány s tragickými následky vážných nehod, které se stávají ve všech krajích České
republiky. Bohužel jako generální prevence tyto záběry a zprávy nefungují a tak se stále nedaří trend
stoupajícího počtu dopravních nehod zastavit.

Ve své práci nejprve vymezím pojem doprava a silniční doprava, pokusím se definovat pojem trestný
čin v dopravě a popíši jednotlivé trestné činy, které přicházejí v úvahu jako trestné činy v dopravě.
Nejrozsáhlejší část práce bude věnována trestům ukládaným za trestné činy v silniční dopravě, kdy
nejprve provedu obecný výklad o trestech a účelu trestu a poté rozeberu jednotlivé tresty s akcentem na
jejich ukládání pachatelům trestných činů silniční dopravě. V této kapitole se budu věnovat i odklonům
v trestním řízení jakožto procesněprávní variantou k trestům. V závěru práce pak budou zhodnoceny
jednotlivé tresty, poukázáno na problémy, které přináší jejich kontrola, zejména ze strany policie a
navrhnu možné úpravy do budoucna.

Trestný čin v silniční dopravě je protiprávní čin, který je spáchán v souvislosti s provozem na
pozemník komunikací některým z účastníků provozu na pozemních komunikacích. Společným objektem
trestných činů v silniční dopravě je zájem společnosti na bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
přičemž jednotlivé skutkové podstaty trestných činů budou chránit i jiné důležité společenské zájmy
jako je např. zájem na ochraně života a zdraví, zájem na řádném a nerušeném výkonu rozhodnutí orgánů
veřejné moci či zájem na ochraně majetku.
Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová
doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i
přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích a volném terénu.
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