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PRAVIDLA SOUTĚŽE 

BEZPEČNĚ BRNEM 

Článek 1 
Preventivní kampaň Bezpečně Brnem (dále jen soutěž) vyhlašuje z pověření Magistrátu města 
Brna Odbor dopravy MMB, který zabezpečuje činnosti obsažené v následujících článcích pravidel.  

Článek 2 
Soutěž se vyhlašuje pro rok 2022 a je určena soutěžícím ve věku od 18 let (bráno ke dni přihlášení 
do soutěže). Podmínkou pro účast v soutěži je, že soutěžící vyplní pravdivě přihlašovací formulář 
(registraci) na internetových stránkách soutěže, uvede e-mailovou adresu (pro následnou 
komunikaci a zasílání výsledků) a splní podmínky soutěže: minimální věk + uvede vztah k městu 
Brnu (trvalé bydliště, místo výkonu práce, studium aj.). Ze soutěže je vyloučen každý, kdo se 
jakkoliv podílel na tvorbě soutěže, včetně předchozích ročníků. Soutěžící se může do soutěže 
přihlásit právě jednou. Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, případný vztah k městu Brnu) pro účely 
organizačního zabezpečení dopravní soutěže, včetně vyhlášení výsledků této soutěže, ve smyslu 
tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytnuté osobní údaje budou 
uchovávány pouze po dobu nezbytnou k organizačnímu zabezpečení dopravní soutěže, včetně 
vyhlášení výsledků dopravní soutěže. Informace v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) naleznete na https://www.brno.cz/gdpr a v 
souvisejících záznamech o činnostech zpracování na stránce https://www.brno.cz/gdpr/zaznamy-
o-cinnostech-zpracovani/.  

Článek 3 
Cílem soutěže je:  

− podněcovat zájem o zlepšení orientace v pravidlech silničního provozu z hlediska chodců a 
řidičů nemotorových i motorových vozidel, ověřovat jejich znalosti, zvyšovat dovednosti v 
uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích a v první pomoci,  

− přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce v rámci prevence nehodovosti, ke 
správnému a bezpečnému chování účastníků silničního provozu na pozemních 
komunikacích a tím i ke snižování dopravní nehodovosti,  

− vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních 
komunikacích a nutnosti dodržování dopravních pravidel.  

Článek 4 
Soutěž sestává z povinných disciplín:  

A) Rozřazovací kolo  

▪ Test z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích zveřejněný 
na internetu tvořený 30 otázkami. Na každou otázku bude právě jedna odpověď 
správná. Je zaznamenáván čas odeslání vyplněného testu.  

▪ Úkolem této disciplíny je prověřit teoretické znalosti soutěžících z pravidel provozu 
na pozemních komunikacích a zajistit postup do finále těch nejlepších.  

▪ Časový limit na vyplnění testu: 20 minut.  
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▪ Za každou chybnou odpověď obdrží soutěžící 1 trestný bod.  

B) Finálové kolo  
(všechny níže uvedené soutěžní disciplíny budou absolvovány v jeden den)  

a) test z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích  
▪ Soutěžní disciplína proběhne na Dětském dopravním hřišti (adresa 

Bauerova 322/7, 603 00 Brno-střed). Testy budou prováděny papírovou 
formou. 30 otázek tvořící tělo testu bude vybráno z otázek zpracovaných 
Ministerstvem dopravy ČR, přičemž každá otázka může mít více správných 
odpovědí. Přesnou instruktáž podá rozhodčí před zahájením disciplíny. 
Výsledný čas se nezaznamenává.  

▪ Časový limit na vyplnění testu: max. 20 minut.  

▪ Za každou chybnou odpověď obdrží soutěžící 1 trestný bod, přičemž 
správnou odpovědí se rozumí označení všech správných a žádné chybné 
odpovědi na danou otázku. 

b) test ze zásad při poskytování první pomoci  

▪ Soutěžící vyplňuje papírovou formou odpovědi na 15 jednotlivých otázek. 
Okruhy otázek lze najít: www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-
vychova-deti/Prvni-pomoc-deti-v-doprave. Výsledný čas se 
nezaznamenává.  

▪ Časový limit na vyplnění testu: max. 10 minut.  

▪ Za každou chybnou odpověď obdrží soutěžící 1 trestný bod. Na každou 
otázku bude právě jedna odpověď správná.  

Rekapitulace:  
Soutěž má dvě kola (rozřazovací část a finále). Z rozřazovacího kola soutěže postupuje 90 
nejlepších. Pořadí se určí dle získaných trestných bodů od bezchybných dále. V případě rovnosti 
trestných bodů soutěžících bude jejich vzájemné pořadí určeno tak, že lepší umístění připadne 
soutěžícímu, který test vyplnil v kratším čase. O výsledku rozřazovacího testu, respektive o 
postupu do finále, budou soutěžící informováni do 1 týdne po ukončení rozřazovacího kola 
soutěže na e-mail uvedený v přihlášce. Nemůže-li se soutěžící, který se umístil v prvních 
devadesáti (tedy postupové skupině), zúčastnit finále (neodpoví do 7 kalendářních dní na e-mail 
od organizátora s potvrzením své účasti), postupuje (bude osloven) soutěžící, který se umístil na 
dalším místě pod limitem. 
Finálové kolo vyhrává ten soutěžící, který nasbírá v rámci finálového kola soutěže nejméně 
trestných bodů, čímž se stává absolutním vítězem. Následné pozice umístění jsou určovány na 
základě stejného principu.  
V případě rovnosti trestných bodů soutěžících bude jejich vzájemné pořadí určeno tak, že lepší 
umístění připadne soutěžícímu, který získal méně trestných bodů v testu z pravidel silničního 
provozu na pozemních komunikacích. V případě rovnosti trestných bodů i v testu z pravidel 
silničního provozu na pozemních komunikacích rozhodne o vzájemném pořadí soutěžících los.  

Článek 5 
Organizaci celé soutěže zabezpečuje Odbor dopravy Magistrátu města Brna.  
Pro případné stížnosti na průběh soutěže je možné kontaktovat organizátora písemně na e-
mailové adrese: valtrkneslova.pavla@brno.cz.  

Článek 6 
Při financování v zásadě platí tato pravidla:  
Náklady na zabezpečení soutěže nese organizátor.  
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Náklady na účast v soutěži (dopravné aj.) nesou soutěžící.  
Na úhradě nákladů spojených s pořádáním jednotlivých kol soutěže se mohou podílet další 
zainteresované subjekty (sponzoři, neziskové organizace, městské organizace).  

Článek 7 
Základní pomůcky pro organizaci jednotlivých kol (testové otázky, diplomy), včetně podkladů pro 
propagaci soutěže zajišťuje organizátor.  

Článek 8 
Jednotlivá kola soutěže probíhají v těchto termínech:  

▪ rozřazovací kolo 1. 4. – 14. 8. 2022 (zveřejněno na webu města Brna 
www.brnoinmotion.cz).  

▪ finálové kolo 17. září 2022  

▪ vyhlášení výsledků proběhne po vyhodnocení finále 17. září 2022, čas bude upřesněn 
v den konání finále.  

Článek 9 
Soutěžící, který se umístí ve finále na 1. místě, obdrží finanční hotovost v hodnotě 10 000,- Kč.  
Soutěžící, který se umístí ve finále na 2. místě, obdrží finanční hotovost v hodnotě 7 000,- Kč.  
Soutěžící, který se umístí ve finále na 3. místě, obdrží finanční hotovost v hodnotě 5 000,- Kč.  
Soutěžící, kteří se umístí ve finále na 4. - 90. místě, obdrží drobné věcné ceny.  

Článek 10 
Organizátor je oprávněn provést potřebná upřesnění, doplnění a změny těchto pravidel. 
S ohledem na probíhající pandemii způsobenou virem SARS-CoV2 a související protiepidemická 
opatření si organizátor zejména vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout finálové kolo soutěže. 
Případné změny budou účastníkům sděleny nejpozději před konáním soutěžní disciplíny. V 
případě, že soutěžící poruší některé z pravidel soutěže, bude organizátorem ze soutěže vyloučen. 
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