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 Silniční doprava  

 

 nadále zůstane jedinou živností 

s názvem:  

„silniční motorová doprava“  

 

členit se bude již jen na čtyři druhy 

(namísto původních 11)  

 Novela zákona o silniční dopravě 



 nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 

tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí 

  

 (původně 2 druhy dopravy: 

vnitrostátní, mezinárodní) 

 Novela zákona o silniční dopravě 



 osobní provozovanou vozidly 

určenými pro přepravu více než 9 

osob včetně řidiče  

 (původně následující druhy dopravy: 

příležitostná vnitrostátní, příležitostná 

mezinárodní, mezinárodní kyvadlová, 

vnitrostátní linková veřejná, 

vnitrostátní linková zvláštní, 

mezinárodní linková veřejná)  

 Novela zákona o silniční dopravě 



 nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 

určeny k přepravě zvířat nebo věcí (zde 

byly původně také dva druhy dopravy, a to 

vnitrostátní a mezinárodní),  

 osobní provozovaná vozidly určenými pro 

přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 

(namísto původní taxislužby). 

 Novela zákona o silniční dopravě 



 ND nad 3,5 t - do 1 roku požádat o změnu 
rozsahu koncese - nepožádá-li změna na 
do 3,5 t 

 ND do 3,5 t včetně - ŽÚ sami zapíší 
změnu 

 OD - všechny druhy nad 9 osob včetně 
řidiče - do 1 roku požádat o změnu 
rozsahu koncese - nepožádá-li, změní se 
na do 9 osob 

 Taxi - od Novely OD do 9 osob včetně 
řidiče 

 

 Změna živnostenského zákona 



 Změna živnostenského zákona 

 Podnikatelé jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit 
doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., a zákona č. 111/1994 Sb.. 
Na základě žádosti změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení 
koncese a rozsah předmětu podnikání na: 

 „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ 

 nebo  

 „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“.  

 Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese 
vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu 
podnikání podle věty první a omezí rozsah předmětu podnikání na 
„Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“.  
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  Změna definice vnitrostátní a 
mezinárodní dopravy  

 Vnitrostátní dopravou je v oblasti EU 
jednak doprava, kdy výchozí, cílové místo 
a celá trasa dopravní cesty je na území 
jednoho státu, ale nově také doprava, kdy 
místo výchozí a cílové leží na území 
jednoho státu, ale část jízdy probíhá po 
území cizího státu, neproběhne-li zde 
nakládka, vykládka (v nákladní dopravě), 
nebo nebudou-li zde umístěny zastávky (v 
osobní dopravě).  

 Novela zákona o silniční dopravě 



 Podmínkami pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě jsou:  

a) být řádně a trvale usazen,  

b) dobrá pověst, 

c) finanční způsobilost,  

d) vykazovat požadovanou odbornou 

způsobilost. 

 Prokázání splnění těchto čtyř podmínek 

se stalo nutným již od 4.12.2011.  

Přístup k povolání  



Usazení 

 mít v tomto členském státě sídlo s 

prostorami, s dokumenty a doklady pro 

kontrolu 

 mít k dispozici jedno nebo více vozidel 

registrovaných v tomto členském státě 

 účinně a nepřetržitě vykonávat svou 

administrativní činnost týkající se vozidel v 

provozovně umístěné tomto členském 

státě s nezbytným zázemím a vybavením  

 



 Udělit koncesi pro provozování 

silniční dopravy velkými vozidly lze 

jen: 

 právnické osobě se sídlem na území 

České republiky  

 nebo fyzické osobě s trvalým pobytem 

na území České republiky nebo 

obdobným pobytem na území 

některého jiného členského státu  

Usazení 



Dobrá pověst 

 Dobrá pověst Nařízení č. 1071/2009 čl.  6 
+ zákon o SD § 35a 

 Dobrou pověst má ten, kdo je bezúhonný 
podle ŽZ a nebyla mu DP odňata 
rozhodnutím podle zákona o SD 

 Rozhodování DÚ o tom, že ztráta dobré 
pověsti  

 a) je přiměřeným následkem porušení 
předpisů 

 b) by byla nepřiměřeným následkem 
porušení předpisů a proto k ní nedochází, 
a proto podnikateli zůstala dobrá pověst 
zachována 

 



Dobrá pověst 

 nedošlo k vážnému porušení pravidel 

Společenství v oblasti silniční 

dopravy (doby řízení a odpočinku 

řidičů, maximální hmotnosti a 

rozměry vozidel v mezinárodní 

dopravě, přístupu na trh, přepravy 

nebezpečného zboží, atd.) 

 



Dobrá pověst 

 Pokud dopravní úřad rozhodne, že 
podnikatel v silniční dopravě nebo 
odpovědný zástupce dobrou pověst ztratil, 
v rozhodnutí  

 a) uvede dobu, po kterou ztráta dobré 
pověsti trvá; tato doba nesmí u 
podnikatele v silniční dopravě překročit 5 
let a u odpovědného zástupce 3 roky,   

 b) jedná-li se o ztrátu dobré pověsti 
odpovědného zástupce, prohlásí 
odpovědného zástupce za nezpůsobilého 
k řízení dopravní činnosti na dobu, po 
kterou trvá ztráta dobré pověsti.  



Odborná způsobilost 

 Podmínka odborné způsobilosti je 

splněna, pokud je odborně způsobilý 

odpovědný zástupce podnikatele v 

silniční dopravě provozované velkými 

vozidly.  



Odborná způsobilost 

 Bezúhonná a odborně způsobilá 
fyzická osoba  

a) účinně a nepřetržitě řídí dopravní 
činnost podniku 

b) má k podniku skutečnou vazbu jako 
zaměstnanec, ředitel, vlastník nebo 
akcionář nebo jej spravuje nebo, je-
li podnikem fyzická osoba, je touto 
osobou a 

c)  má bydliště ve Společenství 

 



Odborná způsobilost 

Výjimka:  

 smlouva mezi podnikem a 

odpovědným zástupcem 

 může jako odpovědný zástupce řídit 

dopravní činnosti až čtyř různých 

podniků vykonávané celkovým 

vozovým parkem čítajícím nejvýše 50 

vozidel 

 



Odborná způsobilost 

 Odborná způsobilost se prokazuje 
živnostenskému úřadu osvědčením o 
odborné způsobilosti pro provozování 
silniční dopravy, které vydá  

 a) dopravní úřad na základě úspěšně 
složené zkoušky z předmětů a za 
podmínek stanovených přímo použitelným 
předpisem EU  

b) orgán jiného členského státu než České 
republiky podle přímo použitelného 
předpisu EU  



 Zkoušky odborné způsobilosti se od 

4.12.2011 skládají jen pro 

 osobní a nákladní dopravu  

 (původně se skládala zkouška pro 9 

druhů silniční dopravy  - rozlišení na 

mezinárodní a vnitrostátní napříště 

odpadá. 

Odborná způsobilost 



 Držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro 
některý z druhů nákladní dopravy vydaných přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá 
dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o 
odborné způsobilosti pro nákladní dopravu 
provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o 
největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny. 

 Držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro 
některý z druhů osobní dopravy s výjimkou 
taxislužby vydaných přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona vydá dopravní úřad na žádost do 
30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro 
osobní dopravu provozovanou vozidlem určeným 
pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. 

Odborná způsobilost 



 Podnikatelům v silniční dopravě a odpovědným zástupcům, 
u kterých byla odborná způsobilost přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona nahrazena vysvědčením o státní 
nebo maturitní zkoušce z daného oboru a kteří ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona vykonávali činnost odpovědného 
zástupce pro některý z druhů nákladní dopravy 
provozované vozidlem nebo jízdní soupravou o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, nebo měli platnou 
koncesi k provozování některého z druhů nákladní dopravy 
provozované vozidlem nebo jízdní soupravou o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, vydá dopravní 
úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti 
pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní 
soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 
tuny. 

Odborná způsobilost 



Odborná způsobilost 

 Žádost lze podat nejpozději do 2 let od 

nabytí účinnosti tohoto zákona; není-li 

žádost podána, odborná způsobilost 

uplynutím této lhůty zaniká.  

 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti 

ve výše uvedených případech je 

osvobozeno od správního poplatku a k 

vydání osvědčení je příslušný dopravní 

úřad v místě trvalého pobytu žadatele.  

 



 U finanční způsobilosti novela upřesňuje 
jakými způsoby, u kterého orgánu a v jaké 
lhůtě  se bude prokazovat  

 hodnoty, které pro prokázání finanční 
způsobilosti určilo Nařízení č.  1071/2009 
jsou nižší, nežli byly do 4.12.2011 
požadovány zákonem o silniční dopravě, 
neboť činí  9 000 EUR na první vozidlo a 
na další vozidla 5 000 EUR – kurz pro 
přepočítávání je pro období celého roku  
2012 uveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské Unie v nelegislativní části „C“). 

 

 Finanční způsobilost 



 Čl. 7 Nařízení 1071/2009 

 1. vozidlo - 9 000 eur, 2. vozidlo - 5 

000 eur 

 Bankovní záruka, pojištění možné 

 31.7. t.r., požádá-li před uplynutím 

lhůty prokazuje - 31.8. 

 MD –Legislativa, ekonomika a 

finance, pro dopravce, finanční 

způsobilost 

 

 Finanční způsobilost 



 Stanovení směnného kurzu pro rok 2012 

 Ministerstvo dopravy, v souladu s ustanovením 
článku 7 odst. 1 nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. 
října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla 
týkající se závazných podmínek pro výkon 
povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje 
směrnice Rady 96/26/ES, stanovuje v souladu 
vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2011/C 
291/01) pro rok 2012 směnný kurz 
1 euro = 24,878 Kč 

 V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce 
povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši 
nejméně 

 223 902 Kč pro jedno vozidlo a  

 124 390 Kč pro každé další vozidlo.  

 

 Novela zákona o silniční dopravě 



Přístup na trh 

 Mezinárodní přeprava podléhá 
eurolicenci a osvědčení řidiče, pokud 
je řidič státním příslušníkem třetí 
země. 

 Eurolicenci vydávají příslušné orgány 
členského státu, v němž je dopravce 
usazen, na dobu až deseti let. 

 novela slaďuje s nařízením 
1072/2009, přičemž zpracovává i 
odnímání těchto dokladů 

 



 

 a) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, 
popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého pobytu, 
datum a místo narození, adresa místa podnikání a 
identifikační číslo podnikatele, který je fyzickou osobou,  

  

 b) obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační 
číslo podnikatele, který je právnickou osobou,  

  

 c) údaje o odpovědných zástupcích,  

  

 d) identifikační údaje rozhodnutí o udělení koncese k 
provozování silniční dopravy pro cizí potřeby a údaje o 
rozsahu koncese, její změně a zrušení,  

  

Rejstřík podnikatelů 



Rejstřík podnikatelů 

 e) údaje o trvání, rozsahu a ztrátě finanční a odborné 
způsobilosti a dobré pověsti,  

 

 f) údaje podle o vozidlech, se kterými podnikatel silniční 
dopravu provozuje,  

  

 g) identifikační údaje o dokladech vydaných podle tohoto 
zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie  

  

 h) identifikační údaje rozhodnutí, kterým byla uložena 
sankce za správní delikt podle tohoto nebo jiného zákona a 
správní delikt nebo trestný čin uvedený v přímo použitelném 
předpisu EU, byla-li sankce za správní delikt nebo trestný 
čin uložena orgánem jiného členského státu než České 
republiky, a dále druh a výše sankce a právní kvalifikace 
správního deliktu nebo trestného činu.  

 



Rejstřík podnikatelů 

 V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se u 
odpovědných zástupců uvádí  

 

 a) jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa místa 
pobytu,  

 b) pro které podnikatele v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly jsou ustanoveni odpovědným zástupcem a 
pro kolik velkých vozidel,  

 c) zda mají k podnikateli v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly skutečnou vazbu,  

 d) rozsah odborné způsobilosti, číslo osvědčení o odborné 
způsobilosti, datum jeho vydání a označení úřadu, který ho 
vydal, a  

 e) zda jsou způsobilí k řízení dopravní činnosti; v případě 
nezpůsobilosti k řízení dopravní činnosti doba, po kterou 
nezpůsobilost trvá.  



 

 Doplněny o některé skutkové podstaty 

-  používání vozidla s cizí SPZ 

- absence dokladu o nákladu a jeho 
uchovávání 

- nerespektování podmínek pro užití 
najatého vozidla v mezinárodní dopravě 

- neodevzdání eurolicence, opisu, 
osvědčení řidiče, osvědčení pro vlastí 
potřebu 

- pokuty pro příjemce v oblasti ADR 

 

 Sankce 



 Orgány Policie České republiky nebo celní 
úřady jsou při provádění kontroly a 
státního odborného dozoru podle tohoto 
zákona oprávněny vybírat kauci v rozmezí 
od 5 000 Kč do 100 000 Kč od dopravce, 
který je podezřelý ze spáchání správního 
deliktu podle tohoto zákona, a je důvodné 
podezření, že se bude vyhýbat řízení o 
správním deliktu nebo že by případné 
vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s 
nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo 
vůbec možné. 

Kauce 



Změna zákona o správních poplatcích  

 Vydání eurolicence         1 000 Kč  

 Vydání opisu eurolicence            200 Kč  

 

 Vydání osvědčení řidiče            500 Kč 

 Vydání opisu osvědčení řidiče     500 Kč  

 

 Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční 

dopravě         50 Kč 



Děkuji za pozornost 

Ministerstvo dopravy 


