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V zásadě můžeme říci, že dopravu čekají v dohledné 
době dvě klíčové změny. Tou první je odklon od fo-
silních paliv, druhou potom zavedení (či rozšíření 
používání) systémů umožňujících pohyb dopravních 
prostředků po dopravní cestě bez zásahů řidiče. Za-
tímco příklon k elektromobilitě je diktován povětši-
nou legislativou a adresáti norem se pak snaží v reál-
ném životě dosáhnout cílů legislativou stanovených, 
autonomní řízení je taženo technickým vývojem 
a poptávkou po inovativních řešeních (a mnohdy 
i potřebou nahradit chybějící řidiče technickým řeše-
ním), přičemž legislativa se snaží tento vývoj naopak 
dostihnout. V některých zemích se jí to daří lépe, v ji-
ných zase hůře. Zemí, která se rozhodla přejít na poli 
legislativy od úvah k činům, je Německo. Zde nabyl 
dne 28. července 2021 účinnosti Zákon o autonom-
ním řízení (Gesetz zum autonomen Fahren), který 
novelizoval tamní zákon o silničním provozu (Strasse-
nverkehrsgesetz, dále jen „StVG“). 

Německá právní úprava rozlišuje dvě 
kategorie samořiditelných vozidel

Po nabytí účinnosti Zákona o autonomním řízení 
v současnosti německá právní úprava rozlišuje dvě 
kategorie silničních vozidel, která mohou fungovat 

bez zásahů řidiče. Tou první jsou tzv. vozidla s vyso-
ce nebo plně automatickou funkcí (§ 1a a násl. StVG, 
dále jen „automatizovaná vozidla“) a vozidla s auto-
nomní funkcí (§ 1d a násl. StVG, dále jen „autonomní 
vozidla“). Ve snaze kategorizovat vozidla do určitých 
skupin podle míry autonomie řízení bývá někdy pou-
žívána stupnice vypracovaná ze strany SAE Internati-
onal (dříve Society of Automotive Engineers, dále jen 
„SAE“), která má 5 stupňů; na této stupnici bychom 
mohli automatizovaná vozidla ve smyslu StVG zařadit 
do kategorie č. 3 a autonomní vozidla ve smyslu té-
hož zákona do nejvyšších kategorií 4 a 5. 

Automatizovaná vozidla

Automatizovaná vozidla musí splňovat požadavky 
uvedené v § 1a StVG. Ve stručnosti lze říci, že auto-
matizovaná vozidla musí být jako taková schválena 
k provozu a musí být schopna samostatného řízení, 
přičemž při tomto řízení musí postupovat v souladu 
s právními předpisy. Tato vozidla musí také umož-
ňovat kdykoliv převzetí řízení ze strany řidiče a musí 
být schopna řidiče upozornit (optickým, akustickým, 
taktilním nebo podobným signálem), že je třeba, aby 
řízení převzal. Řidičem automatizovaného vozidla je 
v tomto případě osoba, která zapnula automatickou 
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funkci a tuto k řízení vozidla využívá, i když v době, 
kdy je tato funkce aktivní, vozidlo tato osoba sama 
fyzicky neřídí. Řidiči je dovoleno v čase, kdy je auto-
matizovaná funkce aktivní, nevěnovat se řízení vozi-
dla a dopravní situaci, musí být však schopen ihned 
převzít řízení v případě, kdy jej k tomu samo vozidlo 
vyzve, nebo kdy on sám pozná, nebo z okolností musí 
být schopen poznat, že pro využití automatizované 
funkce již nejsou splněny podmínky (§ 1b StVG).

Autonomní vozidla        

Autonomní vozidla naopak musejí být schopna sa-
mostatného řízení bez zásahu řidiče, a to v určitém 
vymezeném veřejném prostoru (v podrobnostech 
srov. § 1d a 1e StVG). Z tohoto především vyplývá, že 
vozidla je možné používat v reálném provozu (nikoli 
tedy nutně jen v uzavřených areálech), jakkoliv zatím 
jen na místech, která jsou k tomu přímo vyhrazena. 
Vozidlo v takovémto prostoru musí být schopno sa-
mostatného řízení v souladu s dopravními předpisy, 
a to zcela bez zásahu řidiče, případně bez zásahu 
jiné dohlížející osoby. Pokud by pokračování v cestě 
bylo v takovém prostoru možné jen za porušení do-
pravních předpisů, přejde takovéto vozidlo do stavu 
minimálního rizika, tedy bude automaticky uvedeno 
do klidu na nejbezpečnějším možném místě tak, aby 
byla co nejvíce zajištěna bezpečnost posádky, ostat-
ních účastníků silničního provozu a třetích osob, při-
tom aktivuje samo výstražná znamení. V tomto stavu 
navrhne vozidlo samo tzv. technickému dozoru, jak je 
možné postupovat dále a předá mu veškeré informa-
ce nezbytné k tomu, aby technický dozor mohl mezi 
předloženými způsoby řešení dané situace zvolit. 
I v případě, kdy technický dozor nařídí provést určité 
řešení, musí být vozidlo schopno rozhodnout, že toto 
řešení neprovede, pokud by uvedený manévr ohro-
žoval některé osoby. Autonomní vozidlo musí rovněž 
disponovat systémem předcházení dopravní nehodě, 
když takovýto systém musí být schopen předcházet 
vzniku škod a pokud to není možné, pak musí být ten-
to systém schopen rozsah škody minimalizovat. V pří-
padech, kdy hrozí neodvratně vznik škody na vícero 
různých hodnotách, musí být vozidlo schopno mezi 
těmito zájmy rozlišovat z hlediska jejich významu, 
přičemž priorita musí být dána vždy lidskému životu. 
Pokud by alternativně hrozila neodvratitelná újma 
na vícero životech, nesmí vozidlo brát v úvahu žádné 
osobní vlastnosti ohrožených osob.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě autonom-
ních vozidel již není řidič tou osobou, která má mít 
nad vozidlem kontrolu v kritických situacích, touto 

osobou se stává tzv. technický dozor. Ustanovení § 1d  
odst. 3 StVG požaduje, aby technickým dozorem byla 
pouze fyzická osoba, z vícero míst StVG je potom zřej-
mé, že technický dozor nemusí být přítomen ve vo-
zidle, když autonomní vozidlo musí být např. podle 
§ 1e odst. 2 bod 10 StVG vybaveno stabilním a bez-
pečným spojením s technickým dozorem. Důvodová 
zpráva k zákonu o autonomním řízení k tomu uvádí, 
že je možné, aby technický dozor vykonávala jedna 
osoba pro vícero vozidel, pokud však bude zajiště-
no, že splní své zákonné povinnosti. Technický dozor 
musí být především schopen rozhodnout o provede-
ní konkrétního manévru v situacích, kdy se vozidlo 
uvedlo do stavu minimálního rizika a žádá o schvá-
lení konkrétního postupu pro pokračování v jízdě, 
musí být rovněž schopen okamžitě deaktivovat auto-
nomní funkci vozidla (stejně jako to musí být kdyko-
liv umožněno posádce vozidla) a musí být ze strany 
vozidla okamžitě uvědomen o ohrožení technických 
funkcí vozidla. Při ztrátě spojení s technickým dozo-
rem se musí vozidlo rovněž samo uvést do stavu mi-
nimálního rizika. Funkce technického dozoru se od-
ráží i v povinnostech držitele vozidla, který má pouze 
zajistit pravidelnou údržbu systémů pro autonomní 
řízení, dodržování všech souvisejících předpisů s vý-
jimkou předpisů o řízení vozidla a také to, že funkce 
technického dozoru budou ze strany určité osoby 
vykonávány.    

Možné podněty ke zlepšení při přijímání 
české právní úpravy 

Česká právní úprava v současné době ustanovení 
odpovídající svým obsahem úpravě provozu automa-
tizovaných či autonomních vozidel ve smyslu StVG 
neobsahuje. Pokud se zákonodárce rozhodne inspi-
rovat německou právní úpravou, bude patrně namís-
tě podobnou úpravu včlenit do zákona č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Je otázkou, jaká kritéria zákonodárce 
zvolí, tedy zda bude vozidla členit podobně, jako to 
činí zákonodárce německý v StVG a dočkáme se tedy 
i my pojmů „automatizovaná vozidla“ a „autonom-
ní vozidla“ (tyto pojmy budou používány v tomto 
článku i nadále, jelikož český ekvivalent chybí), nebo 
zda se zákonodárce vydá jinou cestou. Pokud by se 
však zákonodárce rozhodl inspirovat současnou ně-
meckou úpravou, jsou zde nepochybně otázky, nad 
jejichž úpravou by bylo vhodné se hlouběji zamyslet 
a německou předlohu i poněkud modifikovat. 

Povinnost věnovat se řízení vozidla a povinnost pře-
vzít řízení automatizovaného vozidla
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