
 

 

Memorandum o společném postupu při odstraňování některých překážek 

z dálnic uzavřené mezi 

 

A) Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“), 

…….. 

B) Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“), 

…….. 

C) Policií České republiky – Službou dopravní policie (dále jen „SDP“), 

…….. 

všechny tři strany memoranda dále též jako „strany memoranda“, 

takto: 

 

Preambule 

 

Strany memoranda  

- mají společný zájem na zabezpečení bezpečného a plynulého provozu mj. na dálnicích 

v České republice, přičemž pro efektivní naplňování tohoto zájmu si sjednaly strany 

memoranda pravidla níže obsažená;  
- se zavazují při odstraňování překážek provozu na dálnicích, kdy překážkami se rozumí 

vozidlo, zachovávat následující pravidla; 
- za zvláště nevhodnou a nežádoucí pro bezpečnost a plynulost silničního provozu 

považují strany memoranda situaci, kdy se k odstranění překážky dostaví více vozidel 

odtahové/odtahových služeb, ačkoliv to pro povahu překážky není nezbytné; 
- mají zájem a rychlém a efektivním odstraňování překážek v provozu na dálnicích 

takovým způsobem, aby bezpečný provoz mohl být co nejčasněji obnoven, přičemž 

stranám memoranda současně záleží na tom, aby řidičům či provozovatelům 

předmětných vozidel při odstraňování překážek nevznikaly nedůvodné náklady, 

jejichž vzniku je možné předejít. 
 

Článek 1 

MD usiluje o zakotvení povinnosti původce překážky na dálnici ohlásit tuto překážku 

SDP do platné a účinné právní úpravy. 

 

Článek 2 

SDP bude bez zbytečného odkladu hlásit všechny překážky, o nichž získá informaci 

podle odstavce 1, ŘSD. Pro vyloučení pochybností strany memoranda výslovně 

uvádějí, že postup uvedený v článku 1, stejně tak jako v celém memorandu, budou 

uplatňovat již ode dne podpisu tohoto memoranda. 



 

 

 

Článek 3 

ŘSD vždy před zajištěním odtahu překážky prostřednictvím databáze pojišťoven 

(dispečerské centrum?) prověří, zda ke konkrétní překážce již nesměřuje vozidlo 

odtahové služby. Vozidlem odtahové služby se rozumí vozidlo, vozidla či jízdní 

souprava či jízdní soupravy, pokud jsou k odstranění překážky nezbytně zapotřebí. 

 

Článek 4 

V případech, kdy v návaznosti na výsledky prověření podle čl. 3 vozidlo odtahové 

služby ke konkrétní překážce dosud nesměřuje, zajistí odtah vozidla ŘSD. Obdobně 

ŘSD učiní v případech, kdy se v návaznosti na hodnocení konkrétní situace vozidlo 

odtahové služby podle předchozí věty v přiměřené době k překážce nedostaví a 

nezahájí odstranění překážky, nebo v případech, kdy je s přihlédnutím ke všem 

okolnostem zřejmé, že se vozidlo odtahové služby podle předchozí věty k překážce 

nedostaví vůbec, byť ke konkrétní překážce již směřovalo. 

 

Článek 5 

Strany memoranda se výslovně dohodly na tom, že pokud v důsledku nedbalého či 

zcela absentujícího prověření ze strany ŘSD podle článku 3 dojde k situaci, kdy se 

k odstranění překážky vydá více než jedno vozidlo odtahové služby, ačkoliv to 

s přihlédnutím k povaze překážky není nezbytně zapotřebí, uhradí náklady na ten 

zákrok odtahové služby, který si nesjednal řidič vozidla, které je překážkou, 

provozovatel vozidla, které je překážkou či osoba za ně v této věci jednající, ŘSD. 

 

V Praze dne……2020 

 

___________________________ 

Ministerstvo dopravy 

 

___________________________ 

Policie České republiky – Služba dopravní policie 

 

___________________________ 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 


