
Zápis z prvního setkání neziskových organizacích Dobez.cz Praha dne 21.4.2011. 
 
Úvodním slovem přivítal Stanislav Vondruška z ČSODN zástupce neziskových organizací a 
představil další dva spoluautory myšlenky Jaromíra Šída MACR a Pavla Lukáše SŘ. Dále 
zástupce neziskovek seznámil s nosnou myšlenkou a záměrem založení volného společenství 
neziskových organizací, které se zabývají a mají v programu bezpečnost silničního provozu. 
Prvotní myšlenka k založení nové platformy se zrodila v roce 2010 na 1. Motocyklové 
konferenci v ČR, kterou pořádala Motocyklová asociace ČR v rámci svých aktivit k 
bezpečnosti silničního provozu spolu s partnery akce (viz partneři). Na této konferenci jsme 
se jednotně s přísedícími shodli, že samostatná nestátní nezisková organizace nemá šanci 
prosadit své záměry, na tož sama sebe, a státní správa neuznává neziskový sektor jako 
rovnocenného partnera v otázkách zájmu oblastí jednotlivých neziskových organizací. Jediné, 
na co jsme všichni neustále dotazováni při jednáních, která vedeme za účelem naplnění 
vytýčených cílů je, jak velká je naše členská základna, nikoli, aby se při jednáních probírali 
konstruktivně dané problémy, se kterými na jednání přicházíme a případné naše návrhy, jak 
negativní situace efektivně do budoucna řešit. Také s čím dalším se naše organizace potýkají 
u státní správy je nesoučinnost, a v podstatě žádná podpora naší činnosti. Čelíme často ze 
strany státu klamavým informacím a mnohdy informováni vůbec nejsme. Hlavními 
myšlenkami tohoto společenství, kromě sjednocení společných sil jsou hlavními nosnými 
pilíři nebo tématy: 
 
- infrastruktura (technický stav komunikací, nové komponenty, technologie oprav apod.) 
- stav legislativy a vymahatelnost práva (zákony jen pro někoho, dodržování ze strany   
  občanů, vymahatelnost a kontrola ze strany policie a následně justice a státu apod..) 
- zastaralý vozový park (STK jako fraška, nedůsledná kontrola policií technického stavu) 
- příprava nových řidičů tedy autoškolství, výuka.. 
- psychologické vlivy (vlivy, které ovlivňují řízení, agrese, neúcta k zákonům k lidskému  
  životu jeden k druhému apod..) 
 
 
Návrh této myšlenky by mohl spojit všechno úsilí neziskových organizací do jednoho silného 
společenství, které by již státní správa nemohla tak lehce ignorovat. Na víc, se tím zefektivní 
práce všech, kteří se k této myšlence připojí, protože si budeme vzájemně nápomocni. Bude 
možné si hned efektivně vyměňovat některé informace a nebudeme dublovat některé své 
záměry. Nová platforma dostala zatím pracovní název DOBEZ (Dopravní bezpečnost). Vše je 
však na společné domluvě členů tohoto společenství na čem se dohodnou. Důležité je 
připomenout několik důležitých věcí. Nová platforma by neměla mít žádné diktátorské 
vedení. Všichni členové jsou si zde rovni. Navenek vystupuje za společenství mluvčí. Dále 
nebude se zde platit žádné členství. V případě, že bude nutné hradit nějaké náklady typu 
telefon, jízdné, papír, pohoštění složí se na něj všichni rovným dílem nebude li rozhodnuto 
jinak. Pokud společenství získá nějakou finanční pobídku budou se tyto věci hradit z ní nebo 
se rozdělí na určité společné aktivity. 
 Veškeré kroky této organizace budou na společných schůzkách konzultovány všemi členy a 
společně také rozhodovány. Rozhodovat by se mělo pomocí hlasování o dané otázce. 
Nadpoloviční většina vyhrává tedy tak bude učiněno rozhodnutí. Usnášení schopné hlasování 
bude vždy podle počtu zasedajících. Nebudeme nikoho nahánět ani přemlouvat, aby si udělal 
na zasedání laskavě čas. Na zasedání by měli docházet převážně stejní členové za organizace, 
aby měli přehled, co se již projednalo apod.. Pokud daná organizace nemůže tohoto 
pracovníka vyslat, vyšle za sebe náhradníka. Pokud nemá do zasedání ani náhradníka může 
hlasovat nebo být zastoupena jinou organizací, kterou písemně pověří. Je nutné o tomto 



skutku uvědomit písemně dopředu ostatní členy, tedy zasláním na konkrétní jeden mail. 
Vedení setkání může probíhat tak, jako dosud tedy povedou jednání 3 iniciátorské organizace 
nebo se ve vedení schůzky mohou střídat zástupci členů. Ve společenství, jak již bylo 
naznačeno si všichni budou rovni bez ohledu na velikost nebo stáří organizací. Věříme, že se 
budete vyjadřovat konstruktivně a upřímně. Společenství pro tyto věci bude mít jasný řád a 
pravidla, na kterých se všichni společně dohodneme a nebáli bychom se navrhnout pro 
případné porušení i sankce nebo vyloučení. Je třeba udržet určitý řád, pořádek, abychom se 
vzájemně nezdržovali a hlavně se dobrali nějakých výsledků za kterými se budeme scházet. 
 Jak bylo naznačeno, může se stát, že se některé neziskové organizace neshodnou nebo mohou 
dokonce svými názory kolidovat. I to je v pořádku a s tím se počítalo. Proto bude vždy dána 
nosná myšlenka do určité fáze a v případě zásadně kolidujících názorů se toto bude 
individuálně řešit. Jinak každá organizace je samostatnou jednotkou, funguje tak jako 
doposud samostatně to i účetně apod.. Tvoří si své akce, návrhy, připomínky a strategii. Ve 
společenství si může získat partnera  pro vzájemnou spolupráci. Podrobněji tyto věci ošetříme 
až v jednacím řádu. Je třeba se také dohodnout na právní formě tedy o.s, ops, apod.. 
 
Pan Vondruška po představení nosné myšlenky společenství také představil organizaci, 
kterou sám zastupuje ČSODN zabývající se podporou obětí dopravních nehod, kde poskytují 
pozůstalým právní, psychologickou a psychotropní pomoc.  
 
Tím otevřel další část setkání a tím bylo představení zástupců přítomných neziskových 
organizací. 
 
Pan Frič (Czechrs.cz) – představil Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu, kde 
získal funkci Národního korespondenta pro Čskou republiku. Informoval o plnění závazků 
signatářů o tom, že vydali brožuru k dopravní výchově, která měla velký úspěch v celé 
Evropě. Představil plány a cíle Národního koordinátora charty a dále představil projekt 
Bezpečná Ostrava. 
 
Pan Kuták (Dopravnífederace.cz) – představil Dopravní federaci a její hlavní cíle ve 
výkonovém zpoplatnění celé silniční sítě za účelem převedení části nákladní dopravy na 
železnici a směrování zbylých kamionů prioritně na dálnice. Dalším cílem je koncepční 
výstavba dopravní infrastruktury podle skutečných dopravních potřeb a nikoli podle 
regionálního politického lobbyingu. 
 
Paní Valentová (Prazskematky.cz) – hlavním cílem organizace je bezpečnost dětí v obcích, 
u 
škol, mapují způsoby dopravy děti do škol. Navrhují zklidňování dopravy v obcích. Zmínila i 
dotaz, na případný postup, pokud by došlo mezi členy společenství k rozporům v cílech. 
 
Paní Benešová (Nadacetruckhelp.cz) – představila Nadaci, která podporuje pozůstalé 
po řidičích profesionálech. Pořádají pobyty pro děti pozůstalých. Zúčastňují se akcí 
s kamiony s cílem předcházení dopravních nehod. Potvrdila i souhlas s cíly organizace pana 
Vondrušky. Mají možnost prezentování informací v mediích pomocí časopisu Truck magazín. 
Dále připravují i možnosti studia pro profesionální řidiče, podporují výchovu řidičů, 
v předcházení krizových situací. 
 
Paní Kubová Bártková (csdp.cz) – představila Českou společnost pro dopravní právo 
ČSDP). Cílem Společnosti je podporovat rozvoj českého a mezinárodního dopravního práva, 
zejména vzděláváním a snahou o zlepšování legislativy v dané oblasti. Předmětem zájmu 



ČSDP je zejména problematika závazkových vztahů v dopravě, kam spadá mj. i problematika 
náhrady škod z dopravních nehod apod.  
   Velkým úspěchem ČSDP bylo mj. prosazení ratifikace 1. Protokolu k Úmluvě  CMR, 
kterou se podařilo v České republice ratifikovat k listopadu 2006 a je tedy i závazná pro 
Českou republiku. Členové sdružení se účastní také jednání komise, která se zabývá přípravou 
nového silničního přepravního řádu, kde se ovšem musí počkat až na schválení Občanského 
zákoníku. ČSDP pořádá semináře pro členy i nečleny a to jak samostatně, tak ve spolupráci 
s Mezinárodní obchodní komorou. ČSDP vydává také bulletin, v němž jsou publikovány 
judikáty a odborné články z oblasti dopravního práva. ČSDP úzce spolupracuje s Německou 
společností pro dopravní právo, prof. Herber z Hamburku je čestným členem ČSDP. 
V současnosti ČSDP iniciuje také vznik Slovenské společnosti pro dopravní právo.  
 
Pan Látal (bezpecneprechody.cz) – představil český výrobek – pro snížení úmrtí na 
přechodech pro chodce a tím i svou náplň této organizace. Systém – vodorovného značení 
přechodů pro chodce indikují přítomnost chodce světelným signálem. Přiznal že mají 
problémy ze strany Policie ČR, která nechce tyto přechody schvalovat a naopak odrazuje i 
města a obce. Zatím chybí opora v zákoně. Ovšem místa, kde jsou již tyto přechody 
instalovány, mají velké ohlasy na zvýšení bezpečnosti a odstranění dopravních nehod. Sami 
občané si tyto přechody pochvalují. Na místě předvedl i ukázku zařízení tohoto přechodu. I 
mez účastníky setkání byl vidět zájem o uvedenou věc. 
 
Pan Razina (Kverulant.org) – představil hlavní akce sdružení, kterými bylo zveřejnění 
špatných benzinových čerpadel, které nesplňovaly normy. Nyní se na základě jejich iniciativy 
odstraňují nebezpečné billboardy z okolí dálnic. Konstatoval, že jejich sdružení vystupuje 
spíše negativně a cíleně nenabízí řešení problémů. Tím se liší od ostatních účastníků setkání. 
Proto se Kverulant.org k novém sdružení nepřipojí, ale jeho vznik vítá a podporuje. Nabízí 
spolupráci při odstraňování negativních jevů. Nadnesl, že pracovní název DOBEZ není 
vhodný, a navrhuje jej změnit hlavně z marketingového hlediska. Na závěr nabídl spolupráci a 
podporu této myšlence a uveřejňování kauz jejich prostřednictvím. 
 
Následně na to vystoupil ještě pan Frič, který podpořil podporu bezpečných přechodů, a 
nabídl panu Látalovi (bezpecneprechody.cz) možnosti jejich prosazení v Ostravě. 
 
Pan Šíd (Macr.cz) – představil Motocyklovou asociaci ČR, dále vlastní zkušenosti z řešením 
dopravních nehod, které nezavinil a následně špatným postupem ze strany Justice, která jej 
vážně poškodila. Macr se snaží být reprezentantem všech motocyklistů v ČR, propagovat, 
hájit a prosazovat práva a zájmy všech  uživatelů  jednostopých vozidel  v rámci  silničního 
provozu v ČR. M.A.C.R. je dobrovolnou otevřenou organizací a členem se může stát, jak 
individuální motocyklista, tak i celé kluby nebo jen občan ČR. 
Hlavními pilíři činnosti je humanita, infrastruktura, životní prostředí. Působí i v oblasti 
prevence a snižování rizik – tedy správná výbava pro jízdu na motocyklu, prevence pití 
alkoholu za volantem a řidítky ovládání silných motocyklů apod.. 
 
Pan Lukáš (sdruzeniridicu.cz) – zastupuje občanské sdružení řidičů, které hájí zájmy všech 
řidičů a profesionálních zvlášť. Provádí školení řidičů na sociální přepisy, školení digitálních 
tachografů. Pomáhá řidičům při jejich problémech na silnících, radí a upevněním nákladů. 
Snaží se upozorňovat na špatné značení na českých silnicích, a provádí osvětu i v pracovně- 
právních vztazích. 
 



Je nutné konstatovat, že z pozvaných zástupců státní správy nikdo nedorazil. Pouze jsme 
obdrželi jejich omluvu. Jednalo se o Stanislava Humla, Jana Humla, jejich sekretářku, 
Ondřeje Valentu a pana Šlechtu.. 
 
 
 
 
Předem se omlouváme, za případné zkreslení reakcí, kolega není stenograf a nestíhal vše 
zapsat. Proto prosíme každého účastníka o úpravu a doplnění svého příspěvku, 
abychom  
mohli následně celý zápis oficiálně zveřejnit na stránkách dobez.cz. Pro příště se 
pokusíme sehnat záznamové zařízení. 
 
Dále prosím zájemce o zaslání loga a odkazu na Vaše webové stránky, které umístíme na 
stránku www.dobez.cz .   
 
Informace prosim posílejte na :  dobez@dobez.cz 
 
Závěrem bychom poprosili o vaše krátké stanovisko k našemu nápadu o založení 
volného sdružení neziskových organizaci, Vaše nápady, rady, poznámky a připomínky, i 
kritické. V případě kritiky prosíme i o návrhy lepšího řešení.  
 
 
Stanislav Vondruška    www.csodn.cz  
Pavel Lukáš                www.sdruzeniridicu.cz 
Jaromír Šíd                 www.macr.cz 
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