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Memorandum

o spo|upráci BESIP (MDl se Svazem dovozc automobi!rj (SDA)
a Sdruženímautomobilového pr mvs!u (AutoSAPl
BEslP je hlavním garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období
zolt _ 2020. Její nedíInou p ílohou je Akčníprogram, kter1i podrobně specifikuje jednotlivé aktivity, jejichž
realizace smě uje k naplněnízákladního strategického cíle Národní strategie2o2o, totiž snížitdo roku 2020
počet usmrcen1ich v silničnímprovozu na rjroveri prriměru zemí EU27 a současně snížitpočet těžce
zraněn ch osob o 40 % oproti roku 2009.
Svaz dovozc automobi! (SDA) sdružuje většinu zástupcťr v robc silničníchmotorov ch vozidel všech
značek prisobících v čR. Právě v oblasti zvyšování aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel a dodrženítěchto
parametrťr po celou dobu jejich životnosti jsou v1irobci velmi aktivní. o postupech jednotliv ch značek
inform ují jejich zástupci (členovéSDA) širokou motoristickou ve ejnost.

Sdružení automobilového pr myslu (AutosAP) je dobrovolné uskupení firem prisobících v českém
automobilovém prťrmyslu, a to v oblasti v roby, v zkumu a v voje silničníchvozidel a jejich díl , agregátti
a p íslušenství.
Zvyšování bezpečnosti silničního provozl a snižovánínásledkťr dopravních nehod je společnrim zájmem jak
Besipu, tak SDA a AutoSAP. Proto se navazuje spolupráce těchto subjekt s cí]em koordinovat a vytvá et

podmínky pro bezpečn1i provoz vozidel

a

p ípadně společně zajišťovat akce

tri

kajícíse provozu

a bezpečnosti vozidel, a to v následujícím rozsahu:

- zve ej ování všech akcí č]en SDA a AutoSAP souvisejícíchs bezpečností
provozu silničníchmotorov1ich vozide! (seznamování s nov17mi prvky zejména aktivní bezpečnosti
vozidel, zdokonalovací jízdy určenéširoké ve ejnosti, technické prohlídky atd.), a to pod záštitou Besipu

1'. Portál SDA a AutoSAP
(pouŽitíjeho loga).

2.

Spolupráce p i akcích organizovanych Besipem. Jedná se zejména o poskytnutí podklad a informací

o provedení vozidel z hlediska jejich aktivní a pasivní bezpečnosti, ukázky a seznámení s reáln1imi
vozid!y, p ípadně spolupráce p i natáčeníspotťr zamě en1ich na bezpečnost silničníhoprovozu.

3.

Spolupráce na vytvá ení podmínek pro zajištění a zachování rjrovně aktivní a pasivní bezpečnosti
vozidel V provozu - komunikována budou témata, jako jsou nap . nutnost pravidelné držby, kvalita
oprav vozidel a používanch náhradních dílri p edevšímpo dopravních nehodách apod.

4.

Spolupráce Besipu, sekce Moto SDA a AutoSAP v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu motocyklri pťrjde o společnéakce zamě ené na zvyšování povědomí o odpovědném chování všech častníkťr
silničníhoprovozu navzájem ( idič motocykl a automobilri).

Rozsah, zp sob a organizaci spolupráce Besipu s SDA a AutoSAP
konkretizují p ílohy tohoto memoranda.

(a

jejich členy) pro jednot|ivé oblasti

V Praze dne 1-8. dubna 201-3
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