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Nehoda polského kamionu ze dne 24. 11. 2020 

Rádi bychom Vám popsali aktuální případ z praxe ze dne 24. 11. 2020, který je pro Vás velmi snadno 

ověřitelný v policejních záznamech. 

Dne 24. 11. 2020 v 00:20 oznámila hlídka PČR překážku provozu u obce Strážek na Žďársku. Jednalo 

se o nehodu polského kamionu, který po nárazu do stromu blokoval celou šíři komunikace. Operační 

důstojník dle Memoranda o spolupráci při předávání informací o nahlášených dopravních nehodách a 

poruchách vozidel| a systému odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích tvořených 

nepojízdným vozidlem (dále jen Memorandum) oznámil požadavek k odtahu na virtuální linku NCP, 

která nemá ani svůj dispečink. V danou chvíli informaci přebrala asistenční služba Global Assistance. 

Jelikož Global Assistance nesehnal žádnou firmu z okolí, která by byla ochotná v noci případ přijmout, 

oslovil člena našeho spolku, firmu PRETOL s.r.o. (mimo jiné firma, která je řádně vysoutěženým 

partnerem správce komunikace). Tato firma byla vzdálená téměř 100 km od místa nehody. Firma 

PRETOL s.r.o. případ přijala, okamžitě vyjela a během velmi krátké doby kamion vyprostila a 

komunikaci zprůjezdnila.  

Asistenční služba, která od Policie a NCP případ předávala odtahové firmě, v objednávce uvedla, že si 

dopravce vše musí uhradit sám (objednávku můžeme poskytnout), a to hotově na místě. Kamion proto 

odjel na záchytné parkoviště firmy PRETOL s.r.o., kde měl následně platbu řešit.  

Polský dopravce poslal do firmy PRETOL s.r.o. hlídku Policie ČR z oddělení Humpolec s podezřením 

na nezákonné jednání z důvodu, že prý vozidlo zadržuje (pravost tvrzení si můžete ověřit na oddělení 

PČR Humpolec). Po příjezdu hlídka neshledala žádné pochybení firmy PRETOL s.r.o.  

Následně do firmy PRETOL s.r.o. volal právní zástupce polského dopravce, který firmu obvinil z 

nezákonného zmocnění se vozidla po nehodě. Dle právního zástupce polského dopravce firma 

PRETOL s.r.o. neměla právní nárok na „svévolné“ započetí vyprošťování. 

Žádám Vás tedy o zodpovězení otázky: „Podle jakého zákona firma PRETOL s.r.o. byla vyzvána Policií 

prostřednictvím NCP k vyproštění vozidla?“ Zákon Memorandum mezi PČR a NCP (ČKP) nezná, v 

zákoně č. 361/2000 Sb. žádná zmínka o Memorandu není.  

Pokud by firmu PRETOL s.r.o. vyzval dle §45 zákona č. 361/2000 správce komunikace, bylo by vše dle 

platných zákonů a bez jakýchkoli pochybností.  

Jelikož polský dopravce odmítl hradit dle jeho právního zástupce vyproštění, bude firma PRETOL s.r.o. 

nucena požadovat úhradu po objednateli, jímž je PČR. NCP – zprostředkovatel – odmítá hradit 

vyproštění z důvodu nulové garance pro vyproštění.  

Soudně nelze náklady vymáhat po polském provozovateli, který si dle svého právního zástupce žádnou 

službu neobjednal a o žádném Memorandu mezi PČR a NCP se žádný český zákon nezmiňuje. 
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Tento případ bohužel není ojedinělý, ovšem odtahové firmy, které provedou výkon (odtah či vyproštění) 

nemají žádnou oporu při vymáhání platby. Potřebovali bychom tedy vědět, jak v takovýchto případech 

v budoucnu můžeme postupovat, protože tím, že Policie s ČKP postupují dle Memoranda z roku 2009, 

vznikl na komunikacích v ČR obrovský chaos (DN se stala 24. 11. 2020 v cca 21.30. Vzhledem k tomu, 

že virtuální Nehodové centrum pojišťoven shánělo cca 4 hod. jakéhosi partnera, který by byl ochoten 

vyproštění provést, tak KSÚS Vysočiny musela komunikaci uzavřít, za peníze daňových poplatníků, a 

čekalo se, až nakonec společnost PRETOL vozidlo vyprostila), který má přímý negativní dopad na 

koncový článek, kterým jsou právě odtahové firmy. 
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