
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 4. ledna 2021 č. 8 

 
o Strategii BESIP 2021–2030 

 

Vláda 

I. zrušuje usnesení vlády ze dne 27. února 2017 č. 160, o Revizi a aktualizaci Národní 
strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020 s platností od roku 
2017; 

II. schvaluje  

1. Strategii BESIP 2021 – 2030 (dále jen „Strategie“), obsaženou v části III materiálu                 
čj. 1575/20, 

2. Akční plán Strategie na období 2021-2022, obsažený v příloze 1 části III materiálu 
čj. 1575/20; 

III. ukládá 

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministrům zdravotnictví, obrany a školství, 
mládeže a tělovýchovy 

a) zabezpečit plnění Strategie, 

b) navrhnout ministru dopravy do 30. června 2022 opatření Akčního plánu Strategie na 
období 2023-2024, 

c) informovat ministra dopravy do 30. listopadu 2022 o plnění Akčního plánu Strategie na 
období 2021-2022, 

2. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy 

a) zabezpečit a koordinovat plnění Strategie, 

b) informovat vládu do 15. června 2021 o vyhodnocení plnění opatření za rok 2020 
uvedených v Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na 
období let 2011 až 2020 s platností od roku 2017, 

c) informovat vládu vždy do 30. června následujícího roku o plnění strategických cílů a 
ukazatelů Strategie za uplynulý rok, 

d) předložit vládě k projednání do 31. ledna 2023 vyhodnocení plnění Akčního plánu 
Strategie na období 2021-2022 a návrh Akčního plánu Strategie na období 2023-2024, 

e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 
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3. představitelům krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
zabezpečit plnění Strategie; 

IV. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních 
měst a starostům obcí s rozšířenou působností zabezpečit plnění Strategie. 

Provedou:  
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu  
a obchodu a ministr dopravy, 
ministři zdravotnictví, obrany,  
školství, mládeže a tělovýchovy,  
představitelé krajských úřadů, 
obecních úřadů s rozšířenou působností 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


