Upozornění pro dopravce provozující nákladní a osobní dopravu
tzv. velkými vozidly
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon Č. 119/2012 Sb. kterým se mění zákon Č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě. Podnikatelé, kteří provozují koncesovanou živnost Silniční motorová
doprava tzv. velkými vozidly (= nákladní vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo osobní
vozidla pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) a hodlají v provozování živnosti
pokračovat, jsou povinni nejpozději do 1. 6. 2013 požádat o změnu předmětu podnikání a
doložit doklady podle zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon) a zákona Č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění účinném od 1. 6. 2012.
Povinnost se týká podnikatelů, kteří provozují následující druhy dopravy velkými vozidly:
•
•
•
•
•
•
•
•

nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5
tuny
vnitrostátní příležitostná osobní
mezinárodní příležitostná osobní
vnitrostátní zvláštní linková
vnitrostátní veřejná linková
mezinárodní linková
mezinárodní kyvadlová

Nejpozději do 1. 6. 2013 požádejte u živnostenského úřadu o změnu předmětu podnikání
(podání žádosti je osvobozeno od správniho poplatku) a doložte:

•
•

•
•
•

doklad odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce (osvědčení o
odborné způsobilosti)
doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti
doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení
(doklad prokazující vlastnické nebo užívací právo k sídlu nebo mistu podnikání)
doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla (např. velký
technický průkaz vozidla, smlouva o pron 'Jmu, leasingová smlouva apod.)
doklad o skutečné vazbě odpovědného zástupce k podnikateli (např. pracovní
smlouva, smlouva o spolupráci apod.) - v případě, že podnikatel ustanoví odpovědným
zástupcem jinou osobu než sám sebe.

Silniční motorová doprava velkými vozidly musí být provozovaná vždy prostřednictvím
odpovědného zástupce. Splňuje-li podnikatel - fyzická osoba všechny podmínky, může
ustanovit odpovědným zástupcem sám sebe. Nikdo nemůže být ustanoven odpovědným
zástupcem pro více než 4 podnikatele. Odpovědný zástupce musí splňovat podmínku
bezúhonnosti podle živnostenského zákona (§ 6 zák. Č. 455/1991 Sb.), mit odbornou
způsobilost a bydliště na území členského státu EU.
Všechny doklady předkládejte v originále (živnostenský úřad si pro své potřeby zhotoví
kopie) nebo v ověřených kopiích. V případě zaslání prostřednictvím datové schránky musí být
doklady zkonvertovány (§ 22 až 24 zákona Č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů).

Po obdržení souhlasného stanoviska dopravního úřadu, který posoudí předložené doklady
vydá živnostenský úřad rozhodnutí o změně koncese a následně výpis ze živnostenského
rejstříku s předmětem podnikání podle nové právní úpravy (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 - osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).
ebude-li žádost podána do 1. 6. 2013 živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení
koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na dopravu pouze malými vozidly (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 osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče).
Povinnost se týká i podnikatelů, kteří mají provozování živnosti přerušeno.
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