Důležitá informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě velkými
vozidly (tj. nákladní vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a osobní vozidlo pro
přepravu více než 9 osob včetně řidiče)
S účinností od 1.6.2012 byl zákonem č.119/2012 Sb. novelizován zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
(silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou novelou došlo k některým
zásadním změnám podmínek pro provozování koncesované živnosti silniční motorová doprava nákladní a
osobní provozovaná velkými vozidly.
Na základě uvedené novely jsou podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí její účinnosti oprávnění provozovat
silniční motorovou dopravu velkými vozidly, a hodlají ji provozovat i nadále, povinni do 3.6.2013 požádat
na obecním živnostenském úřadě o změnu rozsahu předmětu podnikání a ke své žádosti přiložit následující
doklady:

o Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
(dopravní úřad vyměňuje osvědčení za nový typ na základě žádosti jejich vlastníka,
předložení stávajícího osvědčení a občanského průkazu, lhůta do 2.6.2014)
o Doklad osvědčující právní důvod užívání prostor sídla či místa podnikání
(např. smlouva o pronájmu, smlouva o zápůjčce), kromě případu, kdy je podnikatel
v dopravě zapsán v katastru nemovitostí jako osoba oprávněná užívat nemovitost,
v níž je sídlo či místo podnikání, nebo je zapsán jako její vlastník
o Osvědčení o finanční způsobilosti na příslušný kalendářní rok
o Doklad o skutečné vazbě k odpovědnému zástupci, pokud ji má
(např. pracovní smlouva), kromě případu, kdy tato vazba vyplývá z údajů zapsaných
ve veřejně dostupných registrech (např. status jednatele společnosti)
o Nebude-li žádost ve lhůtě podána, živnostenský úřad omezí podnikateli rozsah
oprávnění na provozování silniční motorové dopravy pouze malými vozidly


Odpovědný zástupce
o Povinné ustanovení pro dopravu velkými vozidly
(fyzická osoba může ustanovit sama sebe)
o Nemůže vykonávat funkci pro více než 4 podnikatele v dopravě, včetně sebe
o Nemůže vykonávat funkci pro více než 50 vozidel, pokud nemá k podnikateli
skutečnou vazbu (např. zaměstnanec, jednatel společnosti)

Doplňující informace ke změnám v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly Vám
poskytnou pracovníci Městského úřadu Žamberk, obecního živnostenského úřadu, tel.: 465670251,
465670250, 465670252 nebo na Krajském úřadě Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství paní Lucie Čiháková, tel. 466 026 362 nebo pan Ing. Miloš Klouček, tel. 466 026 141
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