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ZÁKON

ze dne 14. března 2012,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. I

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/
/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona
č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/
/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.,
zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 194/
/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Zákon upravuje“ nahra-
zují slovy „Tento zákon upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie13)“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

„13) Nařízení 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 pod-
nikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/
/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009
ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na
trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009
ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na
mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně
nařízení (ES) č. 561/2006.“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „Policií České republiky“
nahrazují slovy „ozbrojenými bezpečnostními sbory“.

3. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Dopravce je fyzická nebo právnická osoba
provozující silniční dopravu. Tuzemský dopravce je
dopravce, který provozuje silniční dopravu pro cizí
potřeby na základě koncese1) nebo silniční dopravu
pro vlastní potřeby k zajištění své podnikatelské čin-
nosti vykonávané na základě živnostenského nebo ji-
ného oprávnění uděleného podle zvláštního právního
předpisu orgánem České republiky. Podnikatel v sil-
niční dopravě je tuzemský dopravce provozující sil-
niční dopravu pro cizí potřeby.“.

Dosavadní odstavce 4 až 20 se označují jako odstavce 5
až 21.

4. V § 2 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Za
vnitrostátní silniční dopravu se rovněž považuje do-
prava, kdy výchozí místo a cílové místo leží na území
jednoho členského státu Evropské unie nebo jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „člen-
ský stát“), ale část jízdy se uskuteční na území jiného
členského státu, pokud na území jiného členského státu
není umístěna zastávka pro nástup nebo výstup cestu-
jících nebo nedojde k nakládce nebo vykládce zvířat
nebo věcí.“.

5. V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „ , nejedná-li se o vnitrostátní silniční dopravu“.

6. V § 2 odst. 11 se slova „linkovou osobní do-
pravou podle odstavce 6, mezinárodní kyvadlovou do-
pravou podle odstavce 7 a ani taxislužbou podle od-
stavce 8“ nahrazují slovy „linkovou osobní dopravou
podle odstavce 6, mezinárodní kyvadlovou dopravou
podle odstavce 8 a ani taxislužbou podle odstavce 9“.

7. V § 2 odstavce 12 až 15 znějí:

„(12) Náhradní autobusová doprava je linková
osobní doprava provozovaná namísto dočasně přeru-
šené drážní dopravy na dráze celostátní, regionální,
tramvajové, trolejbusové nebo na dráze speciální1a).

(13) Linka je souhrn dopravních spojení na trase
dopravní cesty určené výchozí a cílovou zastávkou
a ostatními zastávkami, na níž jsou poskytovány pře-
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pravní služby podle platné licence nebo povolení a po-
dle schváleného jízdního řádu. Spoj je dopravní spojení
v rámci linky, které je časově a místně určené jízdním
řádem.

(14) Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní
souprava o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob
včetně řidiče.

(15) Malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní
souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče.“.

8. V § 2 se odstavec 21 zrušuje.

9. V § 3 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod
čarou č. 14 zní:

„a) provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému
byla přidělena státní poznávací značka České re-
publiky a které je zapsáno v registru silničních
vozidel podle zvláštního právního předpisu14),

14) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti osob za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

10. Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.

11. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „Evropských
společenství4d)“ nahrazují slovy „Evropské unie4d)“.

Poznámka pod čarou č. 4d zní:

„4d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů
v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně
nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85.“.

12. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

13. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Tuzemský dopravce provozující silniční do-
pravu vozidly určenými k přepravě osob, s výjimkou
osobních vozidel používaných pro vlastní potřebu, a tu-
zemský dopravce provozující silniční dopravu vozi-
dlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmot-

nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí, je povinen

a) zajistit, aby řidič řádně vedl záznam o době řízení
vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku podle tohoto zákona, přímo použitelného
předpisu Evropské unie4d) nebo mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezi-
národních smluv, a

b) uchovat záznam podle písmene a) a doklad o ná-
kladu po dobu 1 roku od ukončení přepravy.“.

14. V § 3 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a)
a b).

15. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a slova „ , pokud je povinen jej vést podle od-
stavce 3,“ se nahrazují slovy „a době odpočinku, pokud
je povinen jej vést podle odstavce 2, a“.

16. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Způsob vedení záznamu o době řízení vozi-
dla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ná-
ležitosti tohoto záznamu a období, za které musí být
záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních pře-
stávkách a době odpočinku ve vozidle, a doklady, které
musí být k tomuto záznamu přiloženy, stanoví prová-
děcí právní předpis.“.

17. § 4 až 8 včetně nadpisů a poznámky pod čarou
č. 15 znějí:

„§ 4

Podmínky pro provozování silniční dopravy

Provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby lze
jen na základě koncese1), nestanoví-li tento zákon ji-
nak.

§ 5

Dopravní úřad vydává stanovisko k podané žá-
dosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení
koncese, ve kterém uvede, zda souhlasí s udělením kon-
cese. K žádosti o koncesi pro provozování silniční do-
pravy malými vozidly vydá dopravní úřad vždy sou-
hlasné stanovisko.

§ 6

Zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy
pro cizí potřeby velkými vozidly

(1) Udělit koncesi pro provozování silniční do-
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pravy velkými vozidly lze jen právnické osobě se síd-
lem na území České republiky nebo fyzické osobě
s trvalým pobytem na území České republiky nebo
obdobným pobytem na území některého jiného člen-
ského státu, která splňuje zvláštní podmínky podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie15), kte-
rými jsou

a) usazení,

b) dobrá pověst,

c) finanční způsobilost a

d) odborná způsobilost.

(2) Koncesi pro provozování silniční dopravy vel-
kými vozidly nelze udělit osobě, která je oprávněna
k provozování silniční dopravy velkými vozidly v jiném
členském státě než v České republice.

§ 7

Dobrá pověst

Dobrou pověst má osoba, která je bezúhonná po-
dle živnostenského zákona, pokud dobrou pověst ne-
ztratila rozhodnutím podle § 35a.

§ 8

Finanční způsobilost

(1) Finanční způsobilost lze prokázat všemi způ-
soby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evrop-
ské unie15). Žadatel o koncesi, který povede účetnictví,
může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozva-
hou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném roz-
sahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evi-
denci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím
přehledem obchodního majetku.

(2) Trvání finanční způsobilosti prokazuje podni-
katel v silniční dopravě provozované velkými vozidly
dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději
do 31. července tohoto roku. Požádá-li podnikatel
v silniční dopravě provozované velkými vozidly do-
pravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodlou-
žení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozdě-
ji do 31. srpna kalendářního roku.

15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/
/2009.“.

18. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8c, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 a 17 znějí:

„§ 8a

Odborná způsobilost

(1) Podmínka odborné způsobilosti je splněna,
pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce pod-
nikatele v silniční dopravě provozované velkými vo-
zidly.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje živnosten-
skému 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 Evropské unie16), nebo

b) orgán jiného členského státu než České republiky
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie17).

(3) Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro
nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní
soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
a zvlášť pro osobní dopravu provozovanou vozidlem
určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

(4) Zkoušku podle odstavce 2 písm. a) provádí
dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
žadatele, nebo nemá-li žadatel trvalý pobyt na území
České republiky, podle místa obvyklého bydliště ža-
datele podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie16). Zkouška je neveřejná.

(5) Zkouška je písemná, v českém jazyce a skládá
se z testu a případové studie. Na průběh zkoušky do-
hlíží a její výsledek vyhodnocuje nejméně tříčlenná
zkušební komise jmenovaná dopravním úřadem. Po-
kud žadatel u zkoušky neuspěl, může zkoušku opako-
vat.

(6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zku-
šební komise do 7 dnů ode dne konání zkoušky pro-
tokol. Pokud žadatel u zkoušky uspěl, vydá mu do-
pravní úřad osvědčení podle odstavce 2. Pokud žadatel
u zkoušky neuspěl, dopravní úřad mu tuto skutečnost
neprodleně po vyhotovení protokolu písemně sdělí
a poučí ho o podmínkách opakování zkoušky.

(7) Otázky a vzorová zadání případových studií
pro zkoušku podle odstavce 2 písm. a) stanoví Minis-
terstvo dopravy a zveřejní je ve Věstníku dopravy. Po-
stup při skládání zkoušky odborné způsobilosti, způ-
sob jejího hodnocení a podmínky opakování zkoušky
stanoví prováděcí právní předpis.
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§ 8b

Odpovědný zástupce

(1) Podnikatel v silniční dopravě provozované vel-
kými vozidly musí provozovat živnost prostřednictvím
odpovědného zástupce5).

(2) Podnikatel v silniční dopravě provozované vel-
kými vozidly ustanoví odpovědným zástupcem fyzic-
kou osobu, která splňuje podmínky přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie17). Pokud je podnikatel
v silniční dopravě fyzickou osobou a splňuje tyto pod-
mínky, může odpovědným zástupcem ustanovit sám
sebe.

(3) Podnikatel v silniční dopravě provozované vel-
kými vozidly může ustanovit odpovědným zástupcem
osobu, která k němu nemá skutečnou vazbu podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie17), pokud
součet velkých vozidel používaných tímto podnikate-
lem k podnikání nepřesáhne 50.

(4) Odpovědný zástupce může vykonávat činnost
současně nejvýše pro 4 podnikatele v silniční dopravě
provozované velkými vozidly, pokud součet velkých
vozidel používaných těmito podnikateli k podnikání
nepřesáhne 50.

§ 8c

Stanovisko dopravního úřadu

(1) Pokud žadatel o koncesi nebo o změnu roz-
hodnutí o udělení koncese pro provozování silniční do-
pravy velkými vozidly splňuje podmínky uvedené v § 6
odst. 1 písm. a) až c) a v § 6 odst. 2 a jím ustanovený
odpovědný zástupce splňuje podmínky uvedené v § 8b
v celém rozsahu předmětu podnikání uvedeném v žá-
dosti, vydá dopravní úřad k žádosti o udělení koncese
nebo změnu rozhodnutí o udělení koncese souhlasné
stanovisko.

(2) Pokud žadatel o koncesi nebo o změnu roz-
hodnutí o udělení koncese pro provozování silniční do-
pravy velkými vozidly splňuje podmínky uvedené v § 6
odst. 1 písm. a) až c) a v § 6 odst. 2 nebo jím ustano-
vený odpovědný zástupce splňuje podmínky uvedené
v § 8b pouze pro část předmětu podnikání uvedenému
v žádosti, uvede dopravní úřad ve stanovisku souhlas
s udělením koncese nebo změnou rozhodnutí o udělení
koncese pouze k této části předmětu podnikání. K části
předmětu podnikání, pro kterou nejsou splněny pod-
mínky podle věty první, uvede dopravní úřad ve stano-
visku nesouhlas a stanovisko odůvodní.

(3) Pokud žadatel o koncesi nebo o změnu roz-
hodnutí o udělení koncese pro provozování silniční do-
pravy velkými vozidly nesplňuje některou z podmínek
uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) až c) a v § 6 odst. 2
nebo jím ustanovený odpovědný zástupce nesplňuje
některou z podmínek uvedených v § 8b a nelze postu-
povat podle odstavce 2, vydá dopravní úřad k žádosti
o udělení koncese nebo změnu rozhodnutí o uděle-
ní koncese nesouhlasné stanovisko a toto stanovisko
odůvodní.

(4) Žadatel, který hodlá provozovat silniční do-
pravu velkými vozidly, k žádosti o koncesi nebo
o změnu rozhodnutí o udělení koncese vedle náležitostí
stanovených živnostenským zákonem připojí

a) doklad osvědčující právní důvod užívání prostor
pro splnění podmínky usazení podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie14),

b) doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň
1 velkého vozidla po udělení koncese nebo změně
rozhodnutí o udělení koncese,

c) doklady prokazující splnění podmínky finanční
způsobilosti,

d) osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti,
bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpověd-
nému zástupci vydáno podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie15), a

e) pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpo-
vědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu,
doklad o této vazbě.

(5) Pokud nejsou k žádosti o koncesi nebo
o změnu rozhodnutí o udělení koncese přiloženy pod-
klady podle odstavce 4 v dostatečném rozsahu nebo je
to nezbytné k posouzení splnění podmínek podle § 6
odst. 1 písm. a) až c) a v § 6 odst. 2 nebo § 8b, může
dopravní úřad vyzvat žadatele o koncesi nebo o změnu
rozhodnutí o udělení koncese k doplnění žádosti;
k tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu. Stejnopis výzvy
dopravní úřad zašle též živnostenskému úřadu. Po
dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání
stanoviska. Dopravní úřad zašle doplněné podklady
živnostenskému úřadu spolu se stanoviskem.

(6) Dopravní úřad vydává stanovisko rovněž k žá-
dosti o schválení ustanovení nového odpovědného zá-
stupce, jedná-li se o provozování silniční dopravy vel-
kými vozidly. Dopravní úřad vydá souhlasné stanovis-
ko, pokud nově ustanovený odpovědný zástupce
splňuje podmínky podle § 8b. V opačném případě vydá
dopravní úřad nesouhlasné stanovisko a toto stanovis-
ko odůvodní.
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(7) K žádosti o schválení nového odpovědného
zástupce žadatel připojí doklady podle odstavce 4
písm. d) a e). Postup podle odstavce 5 se užije ob-
dobně.

16) Čl. 8 a příloha 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1071/2009.

17) Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/
/2009.“.

19. V § 9 odst. 1 se slova „vozidla taxislužby, au-
tobusy, tahače a nákladní vozidla o celkové hmotnosti
vyšší než 3,5 tuny, které“ nahrazují slovy „velká vozi-
dla, která“.

20. V § 9 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 18 zní:

„(2) Podnikatel v silniční dopravě je povinen za-
jistit, aby

a) v každém vozidle používaném k podnikání byl při
jeho provozu doklad o oprávnění k podnikání,
smlouva o mezinárodní zvláštní linkové dopravě,
stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské
unie18), a další doklady vztahující se k prováděné
přepravě vydané podle tohoto zákona, přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie13) nebo vyhlá-
šené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká repu-
blika vázána,

b) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu více
než 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze osoba,
u které není překážka spolehlivosti podle od-
stavce 3 písm. a) nebo b), a

c) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu nej-
výše 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze osoba
spolehlivá.

18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/
/2009.“.

21. V § 9 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a) které byl soudem za spáchání trestného činu ulo-
žen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu ří-
zení motorových vozidel, jehož výkon skončil
v posledních 3 letech nebo od jehož výkonu bylo
v posledních 3 letech podmíněně upuštěno,

b) které byla uložena sankce za přestupek spáchaný
v posledních 3 letech spočívající v

1. řízení motorového vozidla bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné
návykové látky nebo v takové době po požití

alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové
látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

2. v řízení motorového vozidla ve stavu vylučují-
cím způsobilost přivozeném požitím alkoholic-
kého nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
nebo

3. v odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení
motorového vozidla nebyla ovlivněna alkoho-
lem nebo jinou návykovou látkou,“.

22. V § 9 odst. 3 písm. c), d) a e) se slovo „nebo“
zrušuje.

23. V § 9 odst. 3 písm. f) se čárka nahrazuje slo-
vem „ , nebo“.

24. V 9 odst. 3 písm. g) se slovo „druhé“ nahra-
zuje slovem „čtvrté“.

25. V § 9 odstavec 4 zní:

„(4) Podnikatel v silniční dopravě je dále povinen:

a) provádět opravy velkých vozidel s výjimkou drob-
ných oprav na plochách k tomu určených a doklad
o provádění údržby mimo vlastní prostory ucho-
vat po dobu 2 let a

b) před zahájením provozování dopravy sdělit do-
pravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude
provozovat dopravu, jejich státní poznávací znač-
ku České republiky, největší povolenou hmotnost,
celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče,
tovární značku a obchodní označení a nahlásit
do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti kaž-
dou změnu v těchto údajích.“.

26. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Podnikatel v silniční dopravě může provozo-
vat linkovou osobní dopravu, jen je-li držitelem

a) licence k provozování linkové osobní dopravy
(dále jen „licence“) udělené dopravním úřadem,

b) licence udělené Ministerstvem dopravy a orgánem
jiného státu, jehož územím linka vede, jedná-li se
o mezinárodní linkovou osobní dopravu, nebo

c) povolení k provozování mezinárodní linkové
osobní dopravy podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie18) uděleného Ministerstvem
dopravy nebo orgánem jiného členského státu
než České republiky, není-li uzavřena smlouva
o mezinárodní zvláštní linkové dopravě podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie18).“.

27. V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
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Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a)
až g).

28. V § 10 odst. 2 písm. g) se slova „ ; toto usta-
novení se nevztahuje na městskou autobusovou do-
pravu“ nahrazují slovy „ , jedná-li se o mezinárodní
linkovou osobní dopravu“.

29. V § 10 odst. 3 se slova „ , s výjimkou mezi-
národní linkové osobní dopravy, kde je k rozhodování
příslušné Ministerstvo dopravy a spojů“ zrušují.

30. V § 11 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „2“.

31. V § 12 odst. 1 se číslo „45“ nahrazuje čís-
lem „60“.

32. V § 12 odst. 2 až 4, § 17 odst. 1 a 2, § 30
odst. 2, § 34 odst. 4 a v § 40 odst. 2 se slova „a spojů“
zrušují.

33. V § 16 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

34. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

„§ 16a

Pro vydání, změnu a odnímání povolení k provo-
zování mezinárodní linkové osobní dopravy podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie18) se usta-
novení § 11, § 12 odst. 3 a § 13 až 16 použijí obdobně.“.

35. V § 18 písm. c) se za slovo „podle“ vkládají
slova „podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení
licence nebo povolení,“.

36. V § 21 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby řidič
vedl záznamy o provozu vozidla taxislužby, a tyto zá-
znamy je povinen uchovávat po dobu 1 roku od ukon-
čení přepravy.“.

37. V § 21 odst. 3 větě třetí se za slova „užití ta-
xametru,“ vkládají slova „způsobu vedení a náležitos-
tech záznamu o provozu vozidla taxislužby,“.

38. V § 21 odst. 5 se slova „příslušnému pro vy-
dání stanoviska ke koncesi“ zrušují.

39. V § 21 odst. 6 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).

40. V § 21b se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Náležitosti záznamu objednávky stanoví prováděcí
právní předpis.“.

41. V § 21b se doplňuje odstavec 5, který včetně
poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(5) Provozovatel mezinárodní příležitostné osob-
ní silniční dopravy je dále povinen zajistit, aby ve vo-
zidle, kterým se přeprava vykonává, byl umístěn vy-
plněný jízdní list podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie19) nebo podle vyhlášené mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Formulář
jízdního listu vydá provozovateli příležitostné osobní
silniční dopravy na jeho žádost Ministerstvo dopravy
nebo osoba Ministerstvem dopravy pověřená.

19) Čl. 2 odst. 4 a čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1073/2009.“.

42. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Silniční dopravou je dovoleno přepravovat
pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR) (dále jen „Dohoda ADR“)7), a to za podmínek
v ní uvedených.“.

43. § 23 zní:

„§ 23

(1) Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě
(dále jen „odesílatel“) je při přepravě nebezpečných
věcí povinna v souladu s Dohodou ADR

a) předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní
doklady,

b) zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné
věci, jejichž přeprava je dovolena,

c) předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li
dodržena ustanovení o způsobu přepravy nebez-
pečných věcí,

d) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky,

e) použít k balení nebezpečných věcí pouze schvá-
lené a předepsané obaly,

f) zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí
nápisy a bezpečnostními značkami,

g) označit kontejner bezpečnostními značkami
a označením vztahujícím se k nákladu,

h) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu
nebezpečných věcí,

i) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se
na přepravě a

j) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.
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(2) Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí
povinen v souladu s Dohodou ADR

a) zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě
řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,

b) zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla
použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vy-
bavená předepsanými doklady,

c) zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka do-
pravní jednotky složená z držitelů odpovídajících
osvědčení,

d) převzít k přepravě a přepravovat pouze nebez-
pečné věci, jejichž přeprava je dovolena,

e) zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zá-
kazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, za-
jištění nákladu, provozu dopravní jednotky a do-
zoru nad ní,

f) zabránit úniku látek nebo poškození přepravova-
ných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci,
u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný,

g) zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné
události členové osádky vozidla provedli opatření
uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla,

h) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou
bezpečnostními značkami a označením vztahují-
cím se k nákladu,

i) převzít k přepravě pouze kontejner označený bez-
pečnostními značkami a označením vztahujícím se
k nákladu,

j) používat dopravní jednotku vybavenou předepsa-
nou výbavou,

k) dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpeč-
ných věcí,

l) vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji,

m) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu
nebezpečných věcí a

n) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

(3) Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí
(dále jen „příjemce“) je při přepravě nebezpečných věcí
povinna v souladu s Dohodou ADR

a) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu
nebezpečných věcí,

b) dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekonta-
minaci vozidla,

c) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se
na přepravě a

d) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

(4) Povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce
musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro
vlastní potřeby.“.

44. V § 26 se slova „mezinárodní smlouva, jíž je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbír-
ce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlášená mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo přímo
použitelný předpis Evropské unie13)“.

45. Na konci § 27 se doplňují věty „Zahraniční
dopravci jsou dále povinni zajistit, aby ve vozidle při
jeho provozu byly doklady podle § 3 odst. 3 a § 9
odst. 2 písm. a). Na zahraniční dopravce se rovněž
vztahuje povinnost uvedená v § 3 odst. 1 písm. e).“.

46. V § 31 odst. 1 se za slova „povolení České
republiky“ vkládají slova „ , nejedná-li se o mezinárodní
dopravu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie20)“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

„20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/
/2009.“.

47. V § 32 odst. 1 se slova „mezinárodní smlouva,
jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlášená meziná-
rodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo
přímo použitelný předpis Evropské unie20)“.

48. V § 32 odstavec 2 zní:

„(2) Zvláštní povolení může být vydáno jen za-
hraničnímu dopravci, který je podle předpisů platných
ve státě, na jehož území má sídlo nebo bydliště, opráv-
něn provozovat mezinárodní silniční dopravu, a to
pouze z důvodu mimořádných dopravních potřeb,
které nelze zabezpečit dopravci usazenými v České re-
publice, a na základě vzájemnosti nebo vyhlášené mezi-
národní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Na
vydání zvláštního povolení není právní nárok.“.

49. § 33a a 33b včetně poznámek pod čarou č. 21
až 23 znějí:

„§ 33a

(1) Provozovat mezinárodní dopravu velkými
vozidly za podmínek stanovených přímo použitelným
předpisem Evropské unie20) lze pouze na základě li-
cence Společenství (dále jen „eurolicence“).

(2) O vydání eurolicence rozhoduje dopravní
úřad na základě žádosti.
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(3) Pokud podnikatel v silniční dopravě splňuje
podmínky pro vydání eurolicence stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie21), dopravní
úřad mu místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydá
eurolicenci; současně mu vydá opis eurolicence pro
každé velké vozidlo, pro které prokázal finanční způ-
sobilost a které nahlásil dopravnímu úřadu podle § 9
odst. 4 písm. b).

(4) Prokáže-li podnikatel v silniční dopravě fi-
nanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel,
než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá
nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do
30. září kalendářního roku, ve kterém trvání finanční
způsobilosti prokazoval. Neprokáže-li podnikatel v sil-
niční dopravě finanční způsobilost, odevzdá v této
lhůtě dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její
opisy.

(5) Pokud podnikatel v silniční dopravě přestal
provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu
byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis
eurolicence dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy
s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

(6) Prokáže-li podnikatel v silniční dopravě fi-
nanční způsobilost pro větší počet velkých vozidel,
než je počet již vydaných opisů eurolicence, a tato
vozidla nahlásí dopravnímu úřadu podle § 9 odst. 4
písm. b), vydá dopravní úřad na žádost podnikatele
v silniční dopravě příslušný počet dalších opisů euroli-
cence.

(7) Eurolicence a její opisy pozbývají platnosti
dnem zániku koncese nebo uplynutím doby, na kterou
byly vydány. Podnikatel v silniční dopravě, kterému
byly eurolicence a její opisy vydány, je povinen je ode-
vzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí
platnosti.

§ 33b

(1) Při provozování mezinárodní dopravy vel-
kými vozidly určenými k přepravě zvířat nebo věcí
lze využít řidiče, který není občanem členského státu
nebo rezidentem22), pouze na základě osvědčení řidiče
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie23)
(dále jen „osvědčení řidiče“).

(2) O vydání osvědčení řidiče rozhoduje dopravní
úřad na základě žádosti.

(3) Pokud podnikatel v silniční dopravě splňuje
podmínky pro vydání osvědčení řidiče stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie23), dopravní

úřad mu místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydá
osvědčení řidiče a jeho opis.

(4) Podnikatel v silniční dopravě je povinen ozná-
mit bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu změny
všech skutečností dokládajících splnění podmínek pro
vydání osvědčení řidiče podle odstavce 2.

(5) Dopravní úřad rozhodne o odnětí osvědčení
řidiče v případech stanovených přímo použitelným
předpisem Evropské unie23).

(6) Osvědčení řidiče a jeho opis pozbývají plat-
nosti uplynutím doby, na kterou byly vydány, nebo
nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení
řidiče. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly
osvědčení řidiče a jeho opis vydány, je povinen je ode-
vzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí
platnosti.

21) Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/
/2009.
Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/
/2009.

22) Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1072/2009.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/
/2009.“.

50. V § 33c se slovo „ověřených“ zrušuje.

51. § 33d zní:

„§ 33d

(1) Dopravce provozující mezinárodní osobní do-
pravu pro vlastní potřeby podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie18) musí být držitelem osvěd-
čení o provozování dopravy pro vlastní potřebu.

(2) O vydání osvědčení o provozování dopravy
pro vlastní potřebu rozhoduje dopravní úřad na zá-
kladě žádosti.

(3) Pokud dopravce splňuje podmínky pro vydání
osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské
unie18), dopravní úřad mu místo písemného vyhotovení
rozhodnutí vydá osvědčení o provozování dopravy pro
vlastní potřebu v takovém počtu stejnopisů, o jaký do-
pravce požádal.

(4) Dopravce je povinen zajistit, aby v každém
vozidle používaném při provozování dopravy podle
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odstavce 1 bylo při jeho provozu osvědčení o provozo-
vání dopravy pro vlastní potřebu.

(5) Osvědčení o provozování dopravy pro vlastní
potřebu pozbývá platnosti uplynutím doby, na kterou
bylo vydáno. Dopravce je povinen všechny stejnopisy
osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu
odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne po-
zbytí platnosti.“.

52. Za § 33d se vkládá nový § 33e, který zní:

„§ 33e

(1) Dopravce, kterému byla vydána eurolicence,
osvědčení řidiče nebo osvědčení o provozování do-
pravy pro vlastní potřebu, je povinen oznámit změnu
údajů uvedených v těchto dokladech dopravnímu
úřadu do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(2) Dopravní úřad na základě oznámení podle od-
stavce 1 vydá novou eurolicenci, osvědčení řidiče nebo
osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu,
jsou-li nadále splněny podmínky podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie20).

(3) Eurolicence, osvědčení řidiče a jejich opisy
a osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu
pozbývají platnosti dnem vydání nového dokladu. Do-
pravce je povinen odevzdat původní doklady doprav-
nímu úřadu do 30 dnů ode dne pozbytí jejich platnosti.

(4) Pro postup podle odstavce 2 se § 33a odst. 2
a 3, § 33b odst. 2 a 3 a § 33d odst. 2 a 3 užijí obdobně.“.

53. V § 34 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které
znějí:

„(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonává
Ministerstvo dopravy a dopravní úřady. Dopravními
úřady jsou

a) Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statu-
tárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností ve věcech městské autobusové dopravy
a taxislužby a

b) krajské úřady v ostatních věcech.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, určuje se
místní příslušnost dopravního úřadu podle sídla účast-
níka řízení, jde-li o právnickou osobu, nebo místa pod-
nikání účastníka řízení, jde-li o fyzickou osobu.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 3
až 6.

54. V § 34 odst. 6 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy
„4 a 5“.

55. § 34b a 34c včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 24 znějí:

„Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

§ 34b

(1) Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě obsa-
huje evidenci údajů o podnikatelích v silniční dopravě
a jejich odpovědných zástupcích. Rejstřík podnikatelů
v silniční dopravě je informačním systémem veřejné
správy podle zvláštního zákona24), jehož správcem je
Ministerstvo dopravy.

(2) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se
u podnikatelů v silniční dopravě provozované velkými
vozidly uvádí

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 podni-
katele, který je fyzickou osobou,

b) obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifi-
kační číslo podnikatele, který je právnickou oso-
bou,

c) údaje o odpovědných zástupcích podle odstavce 3,

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

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

f) údaje podle § 9 odst. 4 písm. b) o vozidlech, se
kterými podnikatel silniční dopravu provozuje,

g) identifikační údaje o dokladech vydaných podle
tohoto zákona a přímo použitelného předpisu
Evropské unie20) a

h) identifikační údaje rozhodnutí, kterým byla ulo-
žena sankce za správní delikt podle tohoto nebo
jiného zákona a správní delikt nebo trestný čin
uvedený v přímo použitelném předpisu Evropské
unie16), 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.

(3) 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 provozo-
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vané velkými vozidly jsou ustanoveni odpověd-
ným zástupcem a pro kolik velkých vozidel,

c) zda mají k podnikateli v silniční dopravě provozo-
vané velkými vozidly skutečnou vazbu,

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

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

(4) U podnikatelů v silniční dopravě provozované
malými vozidly se v Rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě uvádí údaje podle odstavce 2 písm. a), b), d),
f), g) a h). U provozovatelů taxislužby se dále uvádí
údaje o řidičích v rozsahu jméno nebo jména, příjmení,
datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popří-
padě místa povoleného pobytu, státní příslušnost
a údaje o jejich spolehlivosti.

(5) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se
evidují rovněž údaje podle odstavce 2 písm. a), b) a h)
o podnikatelích v silniční dopravě provozované vel-
kými vozidly, kteří jsou usazení v jiném členském státě
než v České republice a kterým byla pravomocně ulo-
žena sankce za správní delikt podle tohoto zákona.

(6) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se
evidují rovněž údaje o osobách, kterým bylo vydáno
osvědčení o odborné způsobilosti, a to jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození
a adresa místa trvalého pobytu a rozsah odborné způ-
sobilosti, číslo osvědčení o odborné způsobilosti, da-
tum jeho vydání a označení úřadu, který ho vydal.

§ 34c

(1) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky
nebo Český statistický úřad poskytují Ministerstvu
dopravy a dopravním úřadům pro výkon působnosti
podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) referenční údaje ze základního registru právnic-
kých osob, podnikajících fyzických osob a orgánů
veřejné moci,

c) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel,

d) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a)
jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvé-
ho, den, který je v rozhodnutí uveden jako den
smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b)
jsou

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popří-
padě jména, a příjmení,

b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence po-
dle jiných právních předpisů,

c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence po-
dle jiných právních předpisů,

d) právní forma,

e) statutární orgán,

f) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa
podnikání fyzické osoby,

g) datum zahájení a ukončení provozování činnosti
v provozovně a adresa místa provozovny.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c)
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) pohlaví,

e) státní občanství,

f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát,
pokud se státní občan České republiky narodil
v cizině,

g) adresa místa trvalého pobytu,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum,
místo úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
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j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d)
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) pohlaví,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) místo a stát narození,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li
o úmrtí mimo území České republiky,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agendo-
vého informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona
Živnostenský úřad České republiky poskytuje Minis-
terstvu dopravy následující údaje z živnostenského
rejstříku o podnikatelích v silniční dopravě

a) identifikační číslo podnikatele v silniční dopravě,
b) jméno, příjmení, datum narození a adresa místa

trvalého pobytu odpovědného zástupce,

c) předmět a rozsah podnikání,

d) adresa provozovny nebo provozoven, v nichž je
živnost provozována, a datum zahájení a ukončení
provozování živnosti v provozovně,

e) datum vzniku živnostenského oprávnění,

f) datum pozastavení nebo přerušení a opětovného
zahájení provozování živnosti,

g) datum zániku živnostenského oprávnění,

h) překážky provozování živnosti.

24) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné

správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

56. Za § 34c se vkládá nový § 34d, který zní:

„§ 34d

(1) Dopravní úřady zapisují údaje a jejich změny
v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě podle toho-
to zákona a přímo použitelného předpisu Evropské
unie15) a odpovídají za správnost a úplnost těchto
údajů.

(2) Ministerstvo dopravy je národním kontaktním
místem podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie15). Údaje podle § 34b odst. 2 písm. h) o správních
deliktech, trestných činech a sankcích za ně uložených,
které uložil orgán jiného členského státu než České
republiky podnikateli v silniční dopravě nebo jeho od-
povědnému zástupci, postoupí Ministerstvo dopravy
bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu.

(3) Ministerstvo dopravy zveřejní po dobu plat-
nosti koncese způsobem umožňujícím dálkový přístup
údaje z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě uve-
dené v § 34b odst. 2 písm. a), b), d) a v § 34b odst. 3,
kromě adresy místa trvalého pobytu a data a místa na-
rození, a dále zveřejní počet velkých vozidel, se kterými
podnikatel v silniční dopravě dopravu provozuje, a sé-
riové číslo eurolicence a jejích opisů, pokud byly vy-
dány.

(4) Dopravní úřad na žádost poskytne údaje z Rej-
stříku podnikatelů v silniční dopravě

a) správním orgánům v rozsahu potřebném k výkonu
jejich působnosti,

b) soudům,

c) orgánům činným v trestním řízení,

d) fyzickým nebo právnickým osobám, pokud jde
o údaje o nich vedené,

e) jiným fyzickým nebo právnickým osobám na zá-
kladě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fy-
zická nebo právnická osoba žádá, s jejím vlastno-
ručním podpisem ověřeným příslušným orgánem.

(5) Činnosti podle odstavců 1 a 4 vykonává do-
pravní úřad ve vztahu k

a) podnikatelům v silniční dopravě, kteří mají v jeho
územním obvodu sídlo, jde-li o právnickou osobu,
nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu,

b) podnikatelům v silniční dopravě provozované vel-
kými vozidly usazeným v jiném členském státě než
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v České republice, kterým pravomocně uložil
sankci za správní delikt podle tohoto zákona, a

c) osobám, kterým vydal osvědčení o odborné způ-
sobilosti pro provozování silniční dopravy.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob
a formu zápisu údajů do Rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě.“.

57. V § 35 odst. 1 písmena a) až d) znějí:
„a) v rozporu s § 21 odst. 3 nezajistí, aby řidič vedl

záznam o provozu vozidla taxislužby, nebo tento
záznam neuschová,

b) je tuzemským dopravcem a v rozporu s § 3 odst. 1
písm. a) provozuje silniční dopravu vozidlem, kte-
rému nebyla přidělena státní poznávací značka
České republiky a které není zapsáno v registru
silničních vozidel,

c) v rozporu s § 3 odst. 3 písm. b) nezajistí, aby
v každém vozidle byl doklad o nákladu a vztahu
dopravce k němu nebo v rozporu s § 3 odst. 2
písm. b) tento doklad neuschová po stanovenou
dobu,

d) neoznámí změnu údajů podle § 33e odst. 1,“.

58. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:
„j) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) v mezinárodní do-

pravě nezajistí, aby najaté vozidlo bylo používáno
pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče a vo-
zidlo řídil dopravce sám nebo jeho zaměstnanec,
nebo

k) v rozporu s § 33a odst. 5 nebo s § 33e odst. 3 nebo
5 neodevzdá eurolicenci nebo její opis, osvědčení
řidiče nebo osvědčení o provozování dopravy pro
vlastní potřebu dopravnímu úřadu.“.

59. V § 35 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo povolení“.

60. V § 35 odst. 2 písm. g) se za slovo „licence“
vkládají slova „nebo povolení“.

61. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 nebo s § 27 nezajistí,
aby v každém vozidle byl záznam o době řízení
vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku nebo nezajistí jeho řádné vedení, pokud je
povinen jej vést, nebo tento záznam neuschová po
stanovenou dobu.“.

62. V § 35 odst. 3 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena f)
až i).

63. V § 35 odst. 3 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „nebo povolení“.

64. V § 35 odst. 4 se za slovo „dopravci“ vkládají
slova „ , příjemci“.

65. § 35a a 35b včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 25 znějí:

„§ 35a

Ztráta dobré pověsti

(1) Podnikatel v silniční dopravě provozované vel-
kými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou
pověst, pokud

a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnosten-
ského zákona, nebo

b) tak rozhodl dopravní úřad nebo orgán jiného člen-
ského státu než České republiky.

(2) Pokud se podnikatel v silniční dopravě provo-
zované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce
nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského
zákona, ztrácí dobrou pověst do doby opětovného
splnění podmínky bezúhonnosti. Odpovědný zástupce
se zároveň na tuto dobu stává nezpůsobilým k řízení
dopravní činnosti.

(3) Dopravní úřad rozhodne, zda podnikatel v sil-
niční dopravě provozované velkými vozidly nebo od-
povědný zástupce, kterému byla pravomocným roz-
hodnutím uložena sankce za protiprávní jednání uve-
dené v příloze IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povo-
lání podnikatele v silniční dopravě15), ztrácí dobrou
pověst. Ztráta dobré pověsti musí být přiměřeným ná-
sledkem s ohledem na závažnost protiprávního jednání.

(4) 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, a

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

(5) Řízení o ztrátě dobré pověsti podle odstavce 3
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lze zahájit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se do-
pravní úřad o skutečnostech uvedených v odstavci 3
dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci
rozhodnutí, kterým byla uložena sankce za protiprávní
jednání podle odstavce 3. Výsledek řízení zazname-
ná dopravní úřad do Rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě bezprostředně poté, co rozhodnutí nabude
právní moci.

(6) Osvědčení o odborné způsobilosti pro provo-
zování silniční dopravy odpovědného zástupce, který
se stal nezpůsobilým k řízení dopravní činnosti, po-
zbývá platnosti dnem ztráty dobré pověsti. Pro vydání
nového osvědčení platí § 8a odst. 2 až 6 obdobně;
zkoušku lze skládat nejdříve v posledním měsíci doby,
po kterou trvá nezpůsobilost k řízení dopravní čin-
nosti.

§ 35b

Návrh na změnu nebo zrušení
živnostenského oprávnění

(1) Dopravní úřad v rámci výkonu státního od-
borného dozoru zjišťuje, zda podnikatelé v silniční do-
pravě provozované velkými vozidly stále splňují pod-
mínky podle § 6.

(2) Pokud živnostenský úřad zjistí, že odpovědný
zástupce podnikatele v silniční dopravě provozované
velkými vozidly přestal vykonávat svou funkci nebo
nesplňuje podmínky podle § 8b, oznámí tuto skuteč-
nost bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu.

(3) Pokud podnikatel v silniční dopravě provozo-
vané velkými vozidly přestal splňovat podmínku usa-
zení, jeho odpovědný zástupce přestal vykonávat svou
funkci nebo nesplňuje podmínky podle § 8b, vyzve jej
dopravní úřad k prokázání opětovného splnění pod-
mínky usazení nebo k ustanovení nového odpověd-
ného zástupce ve lhůtě stanovené podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie25). Po tuto dobu může
podnikatel provozovat silniční dopravu bez odpověd-
ného zástupce. Výzvu k ustanovení nového odpověd-
ného zástupce zašle rovněž živnostenskému úřadu.

(4) Živnostenský úřad zruší nebo změní rozsah
koncese, pokud

a) neschválil ustanovení nového odpovědného zá-
stupce, jehož ustanovení bylo ve lhůtě podle od-
stavce 3 předloženo ke schválení, nebo

b) podnikatel v silniční dopravě provozované vel-
kými vozidly

1. nepředložil ve lhůtě podle odstavce 3 ustano-

vení nového odpovědného zástupce ke schvá-
lení,

2. neprokázal splnění podmínky usazení ve lhůtě
podle odstavce 3,

3. neprokázal trvání finanční způsobilosti ve lhůtě
podle § 8 odst. 2, nebo

4. ztratil dobrou pověst rozhodnutím podle § 35a.

(5) Dopravní úřad podá živnostenskému úřadu
bez zbytečného odkladu návrh na zrušení nebo změnu
rozsahu koncese v případech podle odstavce 4 písm. b)
bodů 2 až 4.

(6) Lhůta, ve které nelze podle živnostenského zá-
kona podat žádost o koncesi v případě jejího zrušení, se
neuplatní při podání žádosti o nové udělení koncese
pro silniční dopravu provozovanou velkými vozidly,
pokud byla předchozí koncese v tomto oboru zrušena
podle odstavce 4.

25) Čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1071/2009.“.

66. Za § 35b se vkládají nové § 35c až 35f, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 26 znějí:

„§ 35c

Vybírání kaucí

(1) Orgány Policie České republiky nebo celní
úřady jsou při provádění kontroly a státního odbor-
ného dozoru podle tohoto zákona oprávněny vybírat
kauci v rozmezí od 5 000 Kč do 100 000 Kč od do-
pravce, který je podezřelý ze spáchání správního de-
liktu 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 ne-
přiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.

(2) Při výběru kauce orgány Police České repu-
bliky nebo celní úřady poučí řidiče, který pro účely
vybírání kauce zastupuje dopravce, o důsledku vybrání
kauce a vystaví ve 4 vyhotoveních

a) písemné potvrzení o převzetí kauce, ve kterém
musí být uveden důvod uložení kauce, její výše
a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení
o správním deliktu, a

b) protokol o výsledcích kontroly.

(3) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad
předá 1 vyhotovení potvrzení o převzetí kauce a pro-
tokolu řidiči a 2 vyhotovení spolu s kaucí nejpozději do
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2 pracovních dnů správnímu orgánu, který je příslušný
k vedení řízení o správním deliktu.

§ 35d

Zabránění v jízdě

(1) Je-li orgán Policie České republiky nebo celní
úřad oprávněn vybrat kauci podle § 35c a řidič kauci na
výzvu nesloží, přikáže orgán Policie České republiky
nebo celní úřad řidiči, který pro tyto účely zastupuje
dopravce, jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích vhodné k odstavení vozidla, a

a) zabrání mu v jízdě použitím technického pro-
středku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen
„technický prostředek“), nebo

b) zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady
k vozidlu a doklady související s prováděnou pře-
pravou.

(2) Náklady spojené s jízdou vozidla do místa od-
stavení, náklady spojené s parkováním a náklady na
zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži dopravce. Odpo-
vědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované
osoby není jeho odstavením dotčena.

(3) Při postupu podle odstavce 1 poučí orgán Po-
licie České republiky nebo celní úřad řidiče o podmín-
kách uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených do-
kladů a vystaví ve 4 vyhotoveních potvrzení o zabránění
v jízdě použitím technického prostředku nebo o za-
držení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s pro-
váděnou přepravou. V potvrzení uvede důvod zabrá-
nění v jízdě nebo zadržení dokladů k vozidlu a dokladů
souvisejících s prováděnou přepravou, důvod uložení
kauce a její výši a správní orgán příslušný k vedení
řízení o správním deliktu.

(4) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad
předá 1 vyhotovení potvrzení podle odstavce 3 řidiči
a 2 vyhotovení spolu s kaucí a protokolem o výsledcích
kontroly nejpozději do 2 pracovních dnů po složení
kauce správnímu orgánu, který je příslušný k vedení
řízení o správním deliktu. Jestliže nebude kauce složena
do 72 hodin od zjištění porušení, budou příslušnému
správnímu orgánu k vedení řízení o správním deliktu
spolu s potvrzením o zabránění v jízdě a protokolem
o výsledcích kontroly zaslány i doklady k vozidlu a do-
klady související s prováděnou přepravou.

(5) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad
zajistí neprodleně uvolnění vozidla nebo orgán Policie
České republiky, celní úřad nebo správní orgán zajistí

neprodleně vrácení dokladů k vozidlu a dokladů sou-
visejících s prováděnou přepravou, jestliže

a) byla složena kauce orgánu Police České republiky
nebo celnímu úřadu,

b) správní orgán, který je příslušný k vedení řízení
o správním deliktu podle tohoto zákona, neshledal
na základě předaných podkladů důvody k zahájení
správního řízení o správním deliktu,

c) správní řízení o správním deliktu podle tohoto zá-
kona bylo pravomocně zastaveno, nebo

d) byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené ve
správním řízení o správním deliktu podle tohoto
zákona.

§ 35e

Pokud byl použit postup podle § 35c nebo 35d,
správní orgán může vydat příkaz o uložení pokuty26)
i v případě, že je jediným podkladem pro jeho vydání
kontrolní protokol o porušení tohoto zákona pořízený
jiným orgánem veřejné moci.

§ 35f

Vracení, propadnutí a započtení kauce

(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže

a) správní orgán neshledal důvody pro zahájení ří-
zení o správním deliktu podle tohoto zákona, nebo

b) řízení o správním deliktu podle tohoto zákona
bylo pravomocně zastaveno.

(2) Je-li v řízení o správním deliktu podle tohoto
zákona uložena dopravci pokuta a povinnost k úhradě
nákladů řízení, rozhodne správní orgán o započtení
složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů
řízení. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta
a náklady řízení, vrátí se dopravci část kauce zbývající
po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty a ná-
kladů řízení.

(3) Jestliže správní orgán neshledá důvody pro za-
hájení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona,
uvědomí o tom bez zbytečného odkladu dopravce a vy-
zve ho ke sdělení potřebných údajů o bankovním účtu,
na který lze kauci vrátit. Kauci nebo její zbývající část
podle odstavců 1 a 2 správní orgán příslušný k rozho-
dování v prvním stupni vrátí dopravci, a to

a) do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, pokud mu byly ke dni nabytí právní
moci rozhodnutí známy potřebné údaje o bankov-
ním účtu, na který lze kauci vrátit, nebo
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b) do 15 pracovních dnů ode dne, kdy dopravce pí-
semně sdělí tomuto správnímu orgánu potřebné
údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit.

(4) Kauce propadá, jestliže dopravce nesdělí do-
pravnímu úřadu do 1 roku ode dne odeslání výzvy
nebo vydání rozhodnutí potřebné údaje o bankovním
účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit.

26) § 150 správního řádu.“.

67. V § 36 se na začátek odstavce 1 vkládá věta
„K projednání správního deliktu v prvním stupni je
příslušný dopravní úřad, v jehož správním obvodu byla
provedena kontrola, na jejímž podkladě byl správní
delikt zjištěn, nebo Ministerstvo dopravy, jedná-li se
o mezinárodní linkovou osobní dopravu.“.

68. V § 36 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Pokuty uložené Ministerstvem dopravy a propadlé
kauce vybrané za porušení předpisů v oblasti meziná-
rodní linkové osobní dopravy jsou příjmem státního
rozpočtu.“.

69. V § 37 odst. 3 a § 38 odst. 3 se slova „§ 35b“
nahrazují slovy „§ 35c a 35d“.

70. V § 38a odst. 1 se slova „Evropských spole-
čenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

71. V § 38a se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo dopravy zajišťuje tisk a distribuci
formulářů

a) eurolicence a opisu eurolicence,

b) osvědčení o provozování dopravy pro vlastní po-
třebu,

c) osvědčení řidiče a opisu osvědčení řidiče,

d) osvědčení o odborné způsobilosti,

e) povolení k provozování linkové osobní dopravy,

f) vstupních povolení,

g) osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících
nebezpečné věci,

h) osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních
poradců pro přepravu nebezpečných věcí,

i) potvrzení o převzetí kauce,

j) náhradních vstupních povolení a

k) průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

72. V § 38a odstavec 4 zní:

„(4) Vzor paměťové kontrolní karty podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie4e), potvrzení
o zabránění v jízdě použitím technického prostředku
nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvise-
jících s prováděnou přepravou a potvrzení o převzetí
kauce stanoví prováděcí právní předpis.“.

73. V § 41 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo dopravy vydá prováděcí právní
předpis k provedení § 3 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 4,
§ 8a odst. 7, § 9 odst. 1, § 17 odst. 6, § 18b odst. 2, § 21
odst. 1, 2, 3, 4, 8 a odst. 11 písm. a), § 21b odst. 2, § 22
odst. 5, § 30 odst. 2, § 34 odst. 3, § 34d odst. 6 a § 38a
odst. 4.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů, kteří
se k jejich složení přihlásili přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se provedou podle zákona
č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona. Zkoušky odborné způsobilosti
pro taxislužbu se neprovedou.

2. Osobám, které složily zkoušky odborné způ-
sobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nebylo jim do-
posud vydáno osvědčení o odborné způsobilosti, vydá
dopravní úřad osvědčení o odborné způsobilosti pro
nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní
soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Osobám, které složily zkoušky odborné způ-
sobilosti pro některý z druhů osobní dopravy s výjim-
kou taxislužby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona a nebylo jim doposud vydáno osvědčení o od-
borné způsobilosti, vydá dopravní úřad osvědčení o od-
borné způsobilosti pro osobní dopravu provozovanou
vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Osobám,
které složily zkoušku odborné způsobilosti pro taxi-
službu, nevydá dopravní úřad žádné osvědčení o od-
borné způsobilosti.

4. 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 způso-
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bilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem
nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Držitelům osvědčení o odborné způsobilosti
pro některý z druhů osobní dopravy s výjimkou taxi-
služby vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvěd-
čení o odborné způsobilosti pro osobní dopravu
provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více
než 9 osob včetně řidiče podle zákona č. 111/1994
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

6. Podnikatelům v silniční dopravě a odpovědným
zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost z před-
mětů stanovených prováděcím právním předpisem
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 přesa-
hující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí, nebo měli platnou koncesi k provozování někte-
rého z druhů nákladní dopravy provozované vozidlem
nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů
osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní do-
pravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, podle zá-
kona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Žádost podle věty prvé lze
podat nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti tohoto
zákona; není-li žádost podána, odborná způsobilost
uplynutím této lhůty zaniká.

7. Podnikatelům v silniční dopravě a odpovědným
zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost z před-
mětů stanovených prováděcím právním předpisem
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 osobní dopravy kromě taxislužby nebo měli
platnou koncesi k provozování některého z druhů
osobní dopravy kromě taxislužby, 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 podle zá-
kona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Žádost podle věty prvé lze
podat nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti tohoto
zákona; není-li žádost podána, odborná způsobilost
uplynutím této lhůty zaniká. Osvědčení o odborné
způsobilosti pro taxislužbu dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona pozbývá platnosti a odborná způsobilosti
zaniká.

8. Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle
bodů 4 až 7 je osvobozeno od správního poplatku
a k vydání osvědčení je příslušný dopravní úřad v místě
trvalého pobytu žadatele. K žádosti o vydání osvědčení
podle bodů 4 a 5 se přiloží osvědčení o odborné způ-
sobilosti vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona. K žádosti o vydání osvědčení podle bodů 6
a 7 se přiloží vysvědčení o státní nebo maturitní
zkoušce nahrazující odbornou způsobilost, doklad
o vydání koncese k provozování příslušného druhu do-
pravy nebo doklad o výkonu činnosti odpovědného
zástupce.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999
Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti do-
pravcem.

2. Vyhláška č. 97/2001 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb.,
o způsobu prokázání finanční způsobilosti doprav-
cem.

3. Vyhláška č. 32/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způ-
sobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001
Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb.,
zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona
č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/
/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona
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č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/
/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona
č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/
/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998
Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000
Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb.,
zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb.,
zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona
č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/
/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001
Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/
/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003
Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb.,
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/
/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006
Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/
/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011
Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 458/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 6 se na konci věty druhé doplňují
slova „ , nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis“.

2. V § 11 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Pokud podnikatelem ustanovený odpo-
vědný zástupce přestal vykonávat funkci nebo přestal
splňovat zákonem stanovené požadavky, může podni-
katel provozovat živnost bez odpovědného zástupce
jen v případě, že tak stanoví jiný právní předpis, a za
podmínek jím stanovených. Živnostenský úřad zapíše
do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce
odpovědného zástupce a uvede, že živnost je dočasně
provozována bez odpovědného zástupce.

(11) Pokud zvláštní právní předpis stanoví pod-
mínky provozování živnosti prostřednictvím odpověd-
ného zástupce odlišně, ustanovení odstavců 1 až 9 se
nepoužijí.“.

3. V § 52 odst. 1 větě první se za slova „žádost
o koncesi“ vkládají slova „nebo, pokud to zvláštní
právní předpis vyžaduje, žádost o schválení ustanovení
odpovědného zástupce,“.

4. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
v prvním sloupci se slova „Silniční motorová doprava
– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní mezinárodní pro-
vozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do
3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
– vnitrostátní příležitostná osobní, – mezinárodní pří-
ležitostná osobní, – vnitrostátní veřejná linková, – vni-
trostátní zvláštní linková, – mezinárodní linková,
– mezinárodní kyvadlová, – taxislužba“ nahrazují slovy
„Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k pře-
pravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupra-
vami 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“.

5. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI ve
druhém sloupci se slova „§ 6 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
a zákona č. 130/2008 Sb.“ nahrazují slovy „odborná
způsobilost podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb. u silniční
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motorové dopravy nákladní provozované vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, a osobní provozované vozidly určenými
pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“.

6. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
v pátém sloupci se za slova „zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů“ na
samostatný řádek doplňují slova „Nařízení 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 se směrnice Rady 96/26/
/ES“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou
živnost s předmětem podnikání „Silniční motorová do-
prava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly
o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní meziná-
rodní provozovaná vozidly o největší povolené hmot-
nosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní pro-
vozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní, – meziná-
rodní příležitostná osobní, – vnitrostátní veřejná lin-
ková, – vnitrostátní zvláštní linková, – mezinárodní
linková, – mezinárodní kyvadlová, – taxislužba“ podle
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, jsou oprávněni provozo-
vat živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní
právní úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

2. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou
živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu pod-
nikání „Silniční motorová doprava – nákladní vnitro-
státní provozovaná vozidly o největší povolené hmot-
nosti do 3,5 tuny včetně“ nebo „Silniční motorová do-
prava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly
o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“, jsou
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni pro-
vozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu
podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní pro-
vozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Živnostenský úřad
zapíše změnu rozsahu předmětu podnikání podle zá-

kona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona do živnostenského rejstříku
do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnos-
tenský úřad při první změně údajů oznámené podnika-
telem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou
živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu pod-
nikání „Silniční motorová doprava – taxislužba“, jsou
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni
provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu
podnikání „Silniční motorová doprava – osobní
provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše
9 osob včetně řidiče“. Živnostenský úřad zapíše změnu
rozsahu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhod-
nutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při
první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

4. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou
živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu pod-
nikání „Silniční motorová doprava – vnitrostátní pří-
ležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava – mezi-
národní příležitostná osobní“, „Silniční motorová do-
prava – vnitrostátní veřejná linková“, „Silniční moto-
rová doprava – vnitrostátní zvláštní linková“, „Silniční
motorová doprava – mezinárodní linková“, nebo „Sil-
niční motorová doprava – mezinárodní kyvadlová“
a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat
koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání
„Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vo-
zidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče“, 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., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na zá-
kladě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní
živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a roz-
sah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním
předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
tak, že změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční
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motorová doprava – osobní provozovaná vozidly urče-
nými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ nebo
„Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vo-
zidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče“. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad
rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím
účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání
podle věty první a změní rozsah předmětu podnikání
na „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče“.

5. Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona byli oprávněni provozovat koncesovanou
živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu pod-
nikání „Silniční motorová doprava – nákladní vnitro-
státní provozovaná vozidly o největší povolené hmot-
nosti nad 3,5 tuny“ nebo „Silniční motorová doprava
– nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají po nabytí
účinnosti tohoto zákona provozovat živnost silniční
motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání „Sil-
niční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot-
nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu
předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na
základě žádosti podnikatele a doložených dokladů
změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese
a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zně-
ním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční
motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot-
nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava
– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupra-
vami 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 účin-
nosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhod-
nutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti
tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle
věty první a omezí rozsah předmětu podnikání na „Sil-
niční motorová doprava – nákladní provozovaná vo-
zidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k pře-
pravě zvířat nebo věcí“.

6. Řízení o udělení koncese „Silniční motorová
doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly
o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní meziná-
rodní provozovaná vozidly o největší povolené hmot-
nosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní pro-
vozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní, – meziná-
rodní příležitostná osobní, – vnitrostátní veřejná lin-
ková, – vnitrostátní zvláštní linková, – mezinárodní
linková, – mezinárodní kyvadlová, – taxislužba“ zahá-
jená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do
tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti
s nimi související se posoudí podle zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud není ze žá-
dosti zřejmý předmět podnikání podle zákona č. 455/
/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, pro nějž se udělení koncese požaduje,
vyzve živnostenský úřad žadatele k upřesnění před-
mětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Má-li
být v řízení udělena koncese pro předmět podnikání
„Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k pře-
pravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová do-
prava – osobní provozovaná vozidly určenými pro pře-
pravu více než 9 osob včetně řidiče“, vyzve živnosten-
ský úřad žadatele k doplnění dokladů prokazujících
splnění podmínek pro udělení koncese podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Podání žádosti o změnu předmětu podnikání
podle bodů 4 a 5 je osvobozeno od správního poplatku.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. VI

V § 43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 347/
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/2009 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se doplňuje odsta-
vec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

„(10) Pokud správní orgán rozhodne o uložení
sankce za jiný správní delikt uvedený v příloze IV nebo
v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) přímo použi-
telného předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí
společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v sil-
niční dopravě28) osobě, která je podnikatelem v silniční
dopravě provozované velkými vozidly podle zvlášt-
ního právního předpisu14) nebo jeho odpovědným zá-
stupcem, zašle kopii pravomocného rozhodnutí do-
pravnímu úřadu podle zvláštního právního předpisu14),
v jehož územním obvodu je sídlo této osoby, jde-li
o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fy-
zickou osobu.

28) Nařízení 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.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. VII

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb.,
zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zá-
kona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/
/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/
/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 341/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 41 odst. 1 větě první se slova „písm. f) a g),“
nahrazují slovy „písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g),“.

2. V § 87a odst. 8 se za slovo „vyšetření“ vkládají
slova „podle odstavce 1“.

3. V § 102 odst. 3 se na začátek písmene c) vkládají
slova „v případě žádosti podle odstavce 5“.

4. Za § 125h se vkládá nový § 125i, který včetně
poznámky pod čarou č. 43 zní:

„§ 125i

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností
rozhodne o uložení sankce za jiný správní delikt podle
§ 125d odst. 1 písm. a) nebo c) spáchaný některým
z porušení pravidel uvedených v seznamu podle čl. 6
odst. 2 písm. b) nebo příloze IV přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí společná
pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční do-
pravě43) osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě
provozované velkými vozidly podle zvláštního práv-
ního předpisu21), nebo jeho odpovědnému zástupci, za-
šle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu
podle zvláštního právního předpisu21), v jehož územ-
ním obvodu je sídlo této osoby, jde-li o právnickou
osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu.

43) Nařízení 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 pod-
nikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/
/ES.“.

5. V § 134 odst. 1 písm. b) se slova „31. prosince
2002“ nahrazují slovy „30. dubna 2004“ a slovo „2012“
se nahrazuje slovem „2013“.

6. V § 134 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VIII

Položka 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, zní:
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„1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

– za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy Kč 300

– každou mezikrajskou linku Kč 500

b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku Kč 5 000

c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku Kč 1 000

2. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem
mezi dvěma místy na území České republiky

a) k provedení jedné přepravy Kč 1 000

b) k provedení 2 až 5 přeprav Kč 4 000

c) k provedení neomezeného počtu přeprav Kč 20 000

3. Vydání povolení32) zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo
kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby Kč 5 000

4. Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy
zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy Kč 5 000

5. Vydání náhradního povolení32) pro zahraničního provozovatele Kč 10 000

6. Vydání eurolicence32) Kč 1 000

7. Vydání opisu eurolicence32) Kč 200

8. Vydání osvědčení řidiče32) Kč 500

9. Vydání opisu osvědčení řidiče32) Kč 500

10. Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu32) Kč 500

11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32) Kč 50

12. Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR32) Kč 5 000

13. Vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby Kč 500

Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 5 této položky, případně sazbu
poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se
zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

Předmětem poplatku není

1. Změna licence nebo povolení uvedená v bodě 1 této položky provedená z podnětu správního úřadu.

2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.

3. Vydání licence nebo povolení nebo její změna uvedená v bodě 1 této položky, přijme-li dopravce na
předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.“.
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ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou čl. VII bodu 1, který nabývá
účinnosti dnem vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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120

ZÁKON

ze dne 14. března 2012,

kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbír-
kách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se
mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

„§ 2a

Sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu
neurčitou. Sbírku na dobu určitou lze konat nejdéle po
dobu 3 let ode dne oznámení sbírky.“.

2. § 3 zní:

„§ 3

(1) Sbírku může konat obec nebo kraj, v hlavním
městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická
osoba (dále jen „právnická osoba“).

(2) Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj
nebo v hlavním městě Praze městskou část, může konat
sbírku v případě, že má na území České republiky
sídlo, nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je
na území jiného členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území
České republiky umístěnou organizační složku.“.

3. § 4 zní:

„§ 4

(1) Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je
povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu
příslušnému podle sídla právnické osoby, v hlavním
městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále
jen „příslušný krajský úřad“). Jsou-li splněny náleži-
tosti oznámení o konání sbírky (dále jen „oznámení“)

uvedené v § 5 odst. 1 až 4 a neshledá-li příslušný kraj-
ský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat podle
§ 6, osvědčí právnické osobě datum přijetí jejího ozná-
mení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění ná-
ležitostí oznámení. Osvědčení musí být doručeno práv-
nické osobě do vlastních rukou.

(2) Uvede-li právnická osoba v oznámení důvody
hodné zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit
sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení,
například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, ži-
velní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové ha-
várie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby, pří-
slušný krajský úřad tyto důvody bez zbytečného od-
kladu přezkoumá, osvědčením právnické osobě potvrdí
datum přijetí jejího oznámení a stanoví den zahájení
sbírky s přihlédnutím ke lhůtě navržené právnickou
osobou. Osvědčení zveřejní na úřední desce a doručí
právnické osobě do vlastních rukou; účinky doručení
osvědčení nastávají dnem vyvěšení na úřední desce pří-
slušného krajského úřadu.

(3) Nejsou-li splněny podmínky pro vydání
osvědčení podle odstavce 2, příslušný krajský úřad
o tom písemně vyrozumí právnickou osobu, která
hodlá sbírku konat, a dále postupuje podle odstavce 1.“.

4. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 2 a v § 5 odst. 1
písm. b) bodě 2 se slovo „místo“ nahrazuje slovy „ad-
resu místa“.

5. V § 5 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

„1. název (obchodní firmu), adresu sídla, své iden-
tifikační číslo a jména, příjmení, data narození
a adresy místa trvalého pobytu osob, které
jsou statutárními orgány právnické osoby
nebo členy statutárního orgánu právnické oso-
by,“.

6. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „ukončení
sbírky“ nahrazují slovy „datum ukončení sbírky, po-
případě informaci, že sbírka bude konána na dobu ne-
určitou“.

7. V § 5 odst. 2 písmeno h) zní:
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„h) den v roce, ke kterému bude zpracováno roční
průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, koná-li
se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou
po dobu delší než 1 rok,“.

8. V § 5 odst. 2 se doplňuje písmeno i), které zní:

„i) den v roce, ke kterému bude zpracováno první
roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2,
není-li tento den totožný s dnem uvedeným v od-
stavci 2 písm. h).“.

9. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Změnit a rozšířit způsob provádění sbírky na jiný
než uvedený v § 9 odst. 1 lze pouze na základě roz-
hodnutí příslušného krajského úřadu podle § 9
odst. 2.“.

10. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud je právnická osoba vyzvána k odstra-
nění nedostatků oznámení, doba, po kterou není výzvě
vyhověno, se do lhůty podle § 4 odst. 1 nezapočítává.
Neodstraní-li právnická osoba nedostatky oznámení ve
lhůtě stanovené ve výzvě, příslušný krajský úřad práv-
nickou osobu písemně vyrozumí, že se oznámením ne-
bude zabývat.“.

11. § 7 zní:

„§ 7

Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku
nelze konat, platí, že sbírka je zahájena dnem následu-
jícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická
osoba neuvede v oznámení jako den zahájení sbírky
datum pozdější; dříve nesmí být sbírka zahájena ani
propagována.“.

12. § 8 zní:

„§ 8

(1) Sbírka končí dnem uvedeným právnickou oso-
bou v oznámení podle odstavce 3, dnem uvedeným
v oznámení podle § 5 odst. 2 písm. c), nebo dnem uve-
deným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu po-
dle § 21 odst. 1.

(2) Sbírku může právnická osoba ukončit kdyko-
liv přede dnem uvedeným v odstavci 1. Tuto skuteč-
nost právnická osoba oznámí příslušnému krajskému
úřadu ve lhůtě podle § 5 odst. 5.

(3) Ukončení sbírky konané na dobu neurčitou
právnická osoba písemně oznámí příslušnému kraj-
skému úřadu nejpozději 30 dní před jejím ukončením.

(4) Pokud právnická osoba propagovala sbírku
a ukončila ji podle odstavců 2 a 3, je povinna bez zby-
tečného odkladu seznámit veřejnost s ukončením
sbírky srovnatelným způsobem, jakým sbírku propa-
govala.

(5) Právnická osoba může před ukončením sbírky
konané na dobu určitou písemně oznámit příslušnému
krajskému úřadu její prodloužení s uvedením nového
data ukončení sbírky, a to nejpozději poslední den ko-
nání sbírky; ustanovení § 2a tím není dotčeno. U sbírek
konaných na dobu určitou po dobu delší než 1 rok
zároveň právnická osoba doplní údaj podle § 5 odst. 2
písm. h).

(6) Sbírku, která byla oznámena jako sbírka ko-
naná na dobu určitou, nelze po zveřejnění jejího osvěd-
čení změnit na sbírku konanou na dobu neurčitou.“.

13. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova „v místech urče-
ných k přijímání příspěvků“ zrušují.

14. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene e)
slovo „nebo“ zrušuje.

15. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím
telekomunikačního koncového zařízení, nebo“.

16. V § 9 odst. 1 se doplňuje písmeno g), které zní:

„g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnic-
kou osobou.“.

17. V § 9 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2
a 3, které znějí:

„(2) Příslušný krajský úřad na žádost právnické
osoby, která oznámila konání sbírky, rozhodne o mož-
nosti konat sbírku i jiným způsobem než uvedeným
v odstavci 1. Příslušný krajský úřad posoudí navrho-
vaný jiný způsob z hlediska transparentnosti získávání
příspěvků do sbírky a zabezpečení jejich využití a z hle-
diska souladu s jinými právními předpisy a veřejným
pořádkem.

(3) Pokud právnická osoba hodlá konat sbírku ji-
ným způsobem podle odstavce 2 zároveň s některým
ze způsobů uvedených v odstavci 1 a pro tento způsob
jí lze konání sbírky osvědčit, příslušný krajský úřad jí
sbírku pro způsob konání podle odstavce 1 osvědčí.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

18. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „místo“ na-
hrazuje slovy „adresu místa“ a slovo „konáním“ se na-
hrazuje slovem „prováděním“.
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19. V § 10 odstavec 2 zní:

„(2) Nejde-li o obec nebo kraj nebo v hlavním
městě Praze městskou část, musí právnická osoba před-
ložit obecnímu úřadu, v územně členěném statutárním
městě úřadu městského obvodu (městské části), v hlav-
ním městě Praze úřadu městské části, (dále jen „obecní
úřad“), v jehož územním obvodu se má sbírka konat,
sběrací listiny mající náležitosti uvedené v odstavci 1 se
žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí a zároveň
předloží obecnímu úřadu k nahlédnutí originál nebo
kopii osvědčení; o ověřeném počtu sběracích listin vydá
obecní úřad právnické osobě potvrzení pro účely vy-
účtování sbírky.“.

20. V § 10 odst. 4 se slova „jménem a příjmením“

zrušují.

21. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Má-li být stejná pokladnička použita ke ko-
nání sbírky ve správních obvodech více obecních
úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem
„putovní pokladnička“; pečetí ji obecní úřad, v jehož
správním obvodu má právnická osoba konající sbírku
sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke
konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou
pro všechny správní obvody, v nichž mají být použi-
ty.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.

22. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Otevření pokladničky s uvedením data pra-
covního dne, místa a hodiny otevření musí právnická
osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem obec-
nímu úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku
umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje
obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má práv-
nická osoba konající sbírku sídlo.“.

23. V § 11 odst. 4 se slova „2 oprávnění zástupci“
nahrazují slovy „oprávněný zástupce“.

24. V § 11 odst. 5 se číslo „2“ nahrazuje čís-
lem „3“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

25. V § 12 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Koná-li se sbírka prodejem předmětů, vede
právnická osoba o předmětech určených k tomuto pro-
deji evidenci, v níž je uvedeno, kolik předmětů bylo
určeno k prodeji, jak byly získány, například nákupem,
vlastní výrobou nebo darem, výše nákladů na pořízení

předmětů, výše příspěvku za jeden předmět, kolik
předmětů bylo skutečně prodáno, jaký byl celkový ob-
jem příspěvků získaných prodejem předmětů a jak bylo
naloženo s předměty, které se nepodařilo prodat. Do
hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.“.

26. V § 13 se na konci textu věty první doplňují
slova „a pořadové číslo vstupenky“.

27. V § 13 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Koná-li se sbírka prodejem vstupenek na ve-
řejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné
všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání
příspěvku, vede právnická osoba o vstupenkách urče-
ných k prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik vstu-
penek bylo určeno k prodeji, jaká je výše příspěvku,
kolik vstupenek bylo skutečně prodáno, celkový objem
příspěvků získaný z prodeje vstupenek a jak bylo na-
loženo se vstupenkami, které nebyly prodány. Do hru-
bého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.“.

28. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky
se na požádání vykáže kopií osvědčení příslušného
úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje
jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hod-
nost a dále datum narození, adresu místa trvalého po-
bytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního do-
kladu této fyzické osoby a údaje uvedené v § 10 odst. 1
písm. a) až d); plná moc musí být opatřena pořadovým
číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby
a otiskem jejího razítka.“.

29. § 16 zní:

„§ 16

V případě konání sbírky dárcovskými textovými
zprávami prostřednictvím telekomunikačního konco-
vého zařízení je poskytovatel veřejně dostupné tele-
fonní služby, jejímž prostřednictvím jsou příspěvky
získávány, povinen poskytnout právnické osobě kona-
jící sbírku informaci o počtu zaslaných zpráv a odpoví-
dající částku poukázaných prostředků v Kč, jestliže
o to požádá.“.

30. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

„§ 16a

Koná-li se sbírka složením hotovosti do pokladny
zřízené právnickou osobou, účtuje právnická osoba
o takovémto vkladu položkově způsobem jednoznačně
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identifikujícím vazbu vkladu do pokladny na sbírku
v souladu s § 23 tohoto zákona.“.

31. V § 19 odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Neshledá-li příslušný krajský úřad důvody,
pro něž nelze sbírku dále pro změněný účel konat,
osvědčí právnické osobě datum přijetí oznámení změny
účelu sbírky. Je-li v oznámení změny účelu sbírky na-
vrženo z důvodů uvedených v § 4 odst. 2 pokračování
v konání sbírky ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí
tohoto oznámení, stanoví příslušný krajský úřad
v osvědčení den, od něhož bude konání sbírky pokra-
čovat. Pro doručování a zveřejňování osvědčení platí
obdobně § 4 odst. 1 a 2.

(4) Neshledá-li příslušný krajský úřad důvody,
pro něž sbírku nelze pro změněný účel konat, může
být sbírka propagována a v jejím konání pro změněný
účel může být pokračováno nejdříve dnem následujícím
po dni uvedeném v osvědčení krajského úřadu o ozná-
mení změny účelu sbírky.

(5) Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je
povinna bez zbytečného odkladu seznámit veřejnost se
změnou účelu sbírky srovnatelným způsobem, jakým
sbírku propagovala.“.

32. V § 20 odst. 1, § 21 odst. 4 a v § 24 odst. 4 se
slova „stejným způsobem, jakým sbírku propagovala,
a nelze-li toho dosáhnout, srovnatelným způsobem“

nahrazují slovy „srovnatelným způsobem, jakým
sbírku propagovala“.

33. V § 20 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále
jen „internetové stránky“)“.

34. V § 22 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a svých internetových stránkách“.

35. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Právnická osoba je povinna pro každou
sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede
hrubý výtěžek sbírky. Povinnost zřizovat zvláštní ban-
kovní účet se nevztahuje na sbírky konané výlučně pro-
střednictvím pokladniček nebo sběracích listin po dobu
nejvýše 3 měsíců. Právnická osoba účtuje o nákladech,
výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak,
aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním
sbírky.“.

36. V § 23 odst. 2 se slova „z hrubého výtěžku“
nahrazují slovy „z celkového hrubého výtěžku za
dobu, po kterou byla sbírka konána“.

37. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Nevyčerpá-li právnická osoba veškeré pro-
středky určené na úhradu nákladů spojených s konáním
sbírky podle odstavce 2 v období, za něž podává prů-
běžné vyúčtování, je možné takto ušetřené prostředky
použít v dalších obdobích, nejdéle však do doby ukon-
čení sbírky. Převádí-li právnická osoba prostředky na
úhradu nákladů spojených s konáním sbírky podle věty
první, je povinna při ročním vyúčtování sbírky před-
ložit kumulativní procentuální průměr použitých pro-
středků za celé období sbírky. Tento průměr nesmí
překročit hodnotu 5 % podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

38. V § 24 odstavec 2 zní:

„(2) Koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na
dobu určitou po dobu delší než 1 rok, provádí přísluš-
ný krajský úřad každoročně kontrolu průběžného
vyúčtování sbírky. Ke kontrole je právnická osoba,
která koná sbírku, povinna předložit vyúčtování vždy
do 3 měsíců ode dne uvedeného v oznámení podle § 5
odst. 2 písm. h). Tento den nelze po zveřejnění osvěd-
čení změnit. První průběžné vyúčtování může být
zpracováno za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle
však do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky.“.

39. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

„§ 24a

Na čistý výtěžek sbírky, který nebyl dosud použit
pro účel, pro nějž je nebo byla sbírka konána, nelze vést
exekuci a výkon rozhodnutí, s výjimkou exekuce a vý-
konu rozhodnutí na rozhodnutí vydaná podle § 20
odst. 3, § 22 odst. 1 a 2 a § 24 odst. 3 a 5.“.

40. § 25 zní:

„§ 25

(1) Fyzická osoba, v jejíž prospěch byla sbírka
konána, nebo její zákonný zástupce nebo opatrovník,
se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 23 odst. 4 nevyužije výtěžek sbírky,
který obdržela, ke stanovenému účelu sbírky,
nebo

b) v rozporu s § 24 odst. 5 neprokáže, zda a jakým
způsobem byl využit čistý výtěžek sbírky.

(2) Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se
dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost stanove-
nou v § 14 odst. 1.
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(3) Za přestupek lze uložit pokutu až do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) nebo b),

b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.“.

41. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které
znějí:

„§ 25a

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že

a) koná sbírku bez oznámení podle § 4 odst. 1,

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 5
nebo § 8 odst. 5,

c) zahájí propagaci nebo konání sbírky v rozporu
s § 7,

d) pokračuje v provádění sbírky po dni, kterým
sbírka končí podle § 8 odst. 1,

e) nesplní oznamovací povinnost podle § 8 odst. 3,

f) nepředloží sběrací listiny k ověření jejich počtu
a náležitostí podle § 10 odst. 2 nebo v rozporu
s § 10 odst. 4 nezajistí, aby fyzické osoby jako
přispěvatelé ve sběrací listině vyznačily poskyt-
nutý příspěvek a podepsaly se,

g) nesplní některou z povinností při konání sbírky
s pokladničkami podle § 11 odst. 1 až 5,

h) nevyvěsí v prostoru, kde se prodávají předměty,
v jejichž ceně je zahrnut příspěvek na sbírku,
oznámení s informacemi o sbírce podle § 12
odst. 1,

i) nevede evidenci o prodeji předmětů určených
k prodeji podle § 12 odst. 2,

j) v rozporu s § 13 odst. 1 neuvede výši příspěvku
a pořadové číslo na vstupenkách na veřejné kul-
turní nebo sportovní vystoupení nebo jiné vše-
obecně přístupné akce pořádané za účelem získání
příspěvku nebo nevyvěsí u vchodu do prostoru,
kde se vystoupení nebo akce koná, oznámení
anebo údaje obsažené v tomto oznámení neuvede
na veřejných oznámeních o konání vystoupení
nebo akce,

k) nevede evidenci o vstupenkách určených k prodeji
podle § 13 odst. 2,

l) pověří prováděním sbírky fyzickou osobu v roz-
poru s § 14 odst. 2,

m) koná sbírku sběracími listinami nebo prodejem
předmětů nebo vstupenek v rozporu s § 15,

n) poskytne nebo zveřejní údaje o osobách, které po-
skytly příspěvek, v rozporu s § 17,

o) pokračuje v konání sbírky po změně jejího účelu
v rozporu s § 19 odst. 1, 4 nebo 5,

p) nesplní některou z povinností podle § 20 odst. 1
v případech, kdy nepokračuje v konání sbírky po
zániku jejího účelu,

q) koná sbírku přesto, že podle § 21 odst. 1 nebo 2
bylo rozhodnuto o tom, že sbírku konat nelze,
nebo o tom, že její konání je dočasně zastaveno,

r) v rozporu s § 21 odst. 4 nezveřejní rozhodnutí
o tom, že sbírku nelze konat, nebo o tom, že ko-
nání sbírky je dočasně zastaveno, anebo o způsobu
zveřejnění těchto rozhodnutí neinformuje přísluš-
ný krajský úřad,

s) využije příspěvky získané sbírkou, konanou bez
oznámení, v rozporu s rozhodnutím podle § 22
odst. 1,

t) v rozporu s § 23 odst. 1 nezřídí pro sbírku zvláštní
bankovní účet, nebo na tento účet nepřevede
hrubý výtěžek sbírky anebo neúčtuje o nákladech,
výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek
tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vy-
účtováním sbírky,

u) v rozporu s § 23 odst. 2 použije na úhradu nákladů
spojených s konáním sbírky více jak 5 % hrubého
výtěžku sbírky,

v) v rozporu s § 23 odst. 4 nevyužije čistý výtěžek
sbírky výhradně ke stanovenému účelu sbírky,

w) nepředloží průběžné vyúčtování sbírky podle § 24
odst. 2,

x) nepředloží celkové vyúčtování sbírky nebo nesplní
některou z povinností podle § 24 odst. 3, nebo

y) v rozporu s § 24 odst. 4 neseznámí veřejnost s ko-
nečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b), f) a m),

b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. j), k), l) nebo x),

c) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. c), e), g), n), p), q) nebo r),

d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a), d), h), i), o), s), t), u), v), w) nebo y).

§ 25b

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
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jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty právnické osoby podle tohoto
zákona projednává v prvním stupni příslušný krajský
úřad. Je-li právnickou osobou kraj nebo hlavní město
Praha, správní delikty projednává v prvním stupni mi-
nisterstvo. Přestupky podle § 25 projednává v prvním
stupni příslušný krajský úřad.“.

42. V § 26 odst. 2 větě druhé se slova „1 měsíce“
nahrazují slovy „14 dnů“.

43. V § 26 odst. 3 se slova „způsobem umožňují-
cím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých inter-

netových stránkách do 14 dnů ode dne přijetí oznámení
příslušného krajského úřadu podle odstavce 2“.

44. § 29 se včetně poznámky pod čarou č. 6 zru-
šuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Sbírky oznámené podle zákona č. 117/2001 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se posuzují podle zákona č. 117/2001 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na řízení ohledně sbírky oznámené přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje zá-
kon č. 117/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 120 / 2012Částka 45 Strana 1853



121

ZÁKON

ze dne 15. března 2012,

kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky
za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti

s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majet-
kové křivdy občanům České republiky za nemovitý
majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi
v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu so-
větských socialistických republik, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) zanechala v období od 29. září 1938 na Podkarpat-
ské Rusi svůj nemovitý majetek a pozbyla jej do
23. května 19456), nebo zanechala, anebo pozbyla
svůj nemovitý majetek na území Podkarpatské
Rusi v souvislosti se smluvním postoupením to-
hoto území Svazu sovětských socialistických repu-
blik (dále jen „nemovitost“) a je schopna tyto sku-
tečnosti doložit způsobem uvedeným v § 6 tohoto
zákona.“.

2. V § 3 odst. 3 se slova „prohlášení za mrtvou“
nahrazují slovy „ , k němuž byla prohlášena za mrt-
vou,“.

3. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Oprávněným osobám podle odstavce 3 se vy-
pořádání podle tohoto zákona poskytne i v případě, že
oprávněná osoba podle odstavce 1 nesplňuje podmínky
státního občanství podle odstavce 1 písm. a), protože
zemřela v období od 29. září 1938 do 29. června
1945, nebo byla prohlášena za mrtvou v důsledku ra-
sové persekuce, nebo zapojení do odbojové činnosti,
a den úmrtí byl stanoven v období od 29. září 1938
do 29. června 1945, pokud ke dni smrti nebo prohlášení
za mrtvou je takovou osobu možné považovat za
československého státního občana a tato osoba by
splnila podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. c).“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta,

která zní: „Stát je účastníkem správního řízení podle
tohoto zákona.“.

5. V § 5 odst. 1 se slovo „2012“ nahrazuje slo-
vem „2013“.

6. V § 6 se v poslední větě odstavce 1 slo-
va „k pozbytí nebo“ a „a pozbytí“ zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech podle zákona č. 212/2009
Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, včetně soudního přezkumu rozhodnutí vyda-
ných v těchto řízeních, o nichž nebylo ke dni účinnosti
tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí
podle zákona č. 212/2009 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Nárok podle zákona, kterým se zmírňují majet-
kové křivdy občanům České republiky za nemovitý
majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi
v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu so-
větských socialistických republik, ve znění čl. I tohoto
zákona, je nutné uplatnit písemnou žádostí u Minister-
stva vnitra nejpozději do 31. prosince 2013, jinak nárok
zaniká.

Čl. III

Zrušuje se:

1. Zákon č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků
a závazků souvisejících se sjednocením Zakarpat-
ské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistic-
kou republikou.

2. Vyhláška Ministerstva financí č. 43/1959 Ú. l., o při-
hlášení k náhradě za majetky zanechané na Zakar-
patské Ukrajině podle zákona č. 42/1958 Sb.

3. Vyhláška Ministerstva financí č. 159/1959 Ú. l.,
o vnitrostátním vypořádání některých nároků zá-
kona č. 42/1958 Sb., týkající se Zakarpatské Ukra-
jiny.
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Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 22. března 2012,

kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb.,
zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb.,
zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 470/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

„(2) V hodnostním sboru čekatelů činí nejkratší
doba výkonu služby v hodnosti svobodník, desátník,
četař, rotný, rotmistr a nadrotmistr 1 rok. Do doby
výkonu služby v hodnosti podle odstavce 1 se doba
výkonu služby v hodnostním sboru čekatelů nezapočí-
tává.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.

2. V § 31 odstavec 2 zní:

„(2) Doba výkonu služby při intenzivním vojen-
ském výcviku se zahrnuje do základní týdenní doby
služby. Po dobu intenzivního vojenského výcviku se
ustanovení o rozvržení základní týdenní doby služby,
o nepřetržitém odpočinku mezi službami, nepřetržitém
odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě nepou-
žijí.“.

3. V § 38 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 12 zní:

„(1) Vojákovi se na žádost poskytne rodičovská
dovolená v rozsahu stanoveném pro zaměstnance v pra-
covním poměru zvláštním právním předpisem12).

12) § 196 až 198 zákoníku práce.“.

4. V § 55 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.

5. V § 59 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) podle podmínek, v nichž je plněn úkol, zajišťovat
vojákům vyslaným do zahraniční operace přimě-
řený kontakt s osobami blízkými1b).“.

6. V § 67 odst. 2 písm. e) se číslo „12“ nahrazuje
číslem „6“.

7. § 78 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 91 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Voják, jehož služební poměr zanikl podle § 18
písm. c) nebo d) anebo podle § 19 odst. 1 písm. f)
až m) před uplynutím 2 let ode dne vzniku služebního
poměru, je povinen ministerstvu nahradit v penězích
poměrnou část nákladů za vydanou vojenskou výstroj;
do doby 2 let se nezapočítává doba dispozice podle § 10
odst. 2 písm. b) až i). Výše peněžité náhrady se vypo-
čítá jako součin měsíční peněžní výše nákladů na vojen-
skou výstroj a počtu neodsloužených měsíců.“.

9. Na konci textu § 93 se doplňují slova „a peně-
žitou výši nákladů na vojenskou výstroj“.

10. V § 99 se za písmeno a) vkládají nová písme-
na b) a c), která včetně poznámky pod čarou č. 50 znějí:

„b) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné
návykové látky50) ve vojenských objektech,
a v době služby i mimo ně, nenastupovat pod je-
jich vlivem do služby, a podrobit se zjištěním, zda
není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek,

c) nekouřit ve vojenských objektech, s výjimkou vy-
hrazených prostor,

50) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před ško-
dami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d)
a e).
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11. V § 99 písm. d) se slova „a vyšetřením na al-
koholické nápoje a jiné návykové látky,“ zrušují.

12. § 145 zní:

„§ 145

(1) V řízení ve věcech služebního poměru se roz-
hoduje o

a) změně doby trvání služebního poměru,

b) přerušení služebního poměru,

c) náhradě škody podle tohoto zákona,

d) propuštění ze služebního poměru,

e) odnětí hodnosti,

f) zrušení služebního poměru ve zkušební době,

g) vrácení náborového příspěvku při nesplnění po-
vinnosti setrvat po stanovenou dobu ve služebním
poměru,

h) nároku na přídavek na bydlení, nesouhlasí-li voják
s výší nebo s neposkytnutím přídavku, nebo se
zastavením jeho výplaty,

i) době služby pro zabezpečení výsluhovými náleži-
tostmi a pro sociální zabezpečení, nesouhlasí-li vo-
ják s vykázanou dobou,

j) neposkytnutí, odnětí nebo snížení náhrady ve výši
platu podle ustanovení § 68 odst. 4 a 5,

k) žádosti vojáka o jeho setrvání ve služebním po-
měru podle § 19 odst. 2,

l) úhradě nákladů spojených se zvýšením nebo roz-
šířením vzdělání při nesplnění povinnosti setrvat
po dohodnutou dobu ve služebním poměru,

m) vydání bezdůvodného obohacení,

n) náhradě nákladů za vojenskou výstroj.

(2) Řízení o změně doby trvání služebního po-
měru podle odstavce 1 písm. a) se zahajuje výlučně
z moci úřední. To neplatí, pokud voják požádá o změnu
doby trvání služebního poměru jejím zkrácením.

(3) Pokud voják vyjádřil se změnou doby trvání
služebního poměru předem písemně souhlas podle § 5
odst. 4, vydání rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.
Pokud takový souhlas vyjádřil voják po zahájení řízení,
může služební orgán bez dalšího vydat rozhodnutí
o změně doby trvání služebního poměru.“.

13. Za § 145 se vkládá nový § 145a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 145a

Personální rozkaz

(1) Personálním rozkazem se rozhoduje ve věcech
služebního poměru o

a) služebním zařazení,

b) zařazení do hodnostního sboru a jmenování do
hodnosti,

c) propůjčení vyšší hodnosti,

d) dočasném zproštění výkonu služby,

e) určení do dispozice,

f) dočasném pověření výkonem služby v jiném slu-
žebním zařazení,

g) odvelení,

h) přeložení,

i) stanovení kratší týdenní doby služby,

j) poskytnutí mateřské nebo rodičovské dovolené,

k) udělení dovolené bez nároku na peněžní náleži-
tosti,

l) udělení souhlasu výjimečně vykonávat výdělečnou
činnost a jeho odvolání,

m) poskytnutí platu,

n) poskytnutí platu ve zvláštních případech.

(2) Personální rozkaz se vydává z moci úřední a je
prvním úkonem v řízení.

(3) Personální rozkaz obsahuje, kromě obecných
náležitostí rozhodnutí podle správního řádu, služební
zařazení vojáka a jeho osobní číslo. Odůvodnění per-
sonálního rozkazu není třeba, je-li rozhodováno podle
odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), i), j) nebo k).

(4) Personální rozkaz se vojákovi vyhlásí ústně.
Ústní vyhlášení má účinky oznámení personálního roz-
kazu; ustanovení § 67 odst. 3 správního řádu se nepou-
žije.

(5) Nelze-li vojákovi vyhlásit personální rozkaz
ústně, oznámí se doručením stejnopisu písemného vy-
hotovení personálního rozkazu do vlastních rukou.

(6) Lhůta pro podání odvolání činí 5 dnů.

(7) Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu
činí 15 dnů.

(8) Odvolací orgán může personální rozkaz pouze
potvrdit, zrušit nebo změnit. Odvolací orgán rozho-
duje formou personálního rozkazu.

(9) Rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním
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stupni nelze vydat po uplynutí 5 měsíců ode dne nabytí
právní moci personálního rozkazu.“.

14. V § 150 se slova „podle § 145 písm. d) až f)“
nahrazují slovy „podle § 145 odst. 1 písm. d) až f)
a proti personálním rozkazům vydaným podle § 145a
odst. 1“.

15. Za § 150a se vkládá nový § 150b, který zní:

„§ 150b

Pokud vojáka v období od nabytí právní moci
rozhodnutí o jeho propuštění ze služebního poměru
podle § 19 odst. 1 písm. c) až e) do zániku služebního
poměru lze služebně zařadit, vydá služební orgán se
souhlasem vojáka nové rozhodnutí ve věci formou per-
sonálního rozkazu.“.

16. V § 151 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.

17. V § 153 odst. 3 se číslo „30“ nahrazuje čís-
lem „60“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení ve věcech služebního poměru, které bylo

zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účin-
ném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Přestěhoval-li se voják v důležitém zájmu
služby v době přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, má nárok na příspěvek při přestěhování podle
§ 78 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Vojákovi, kterému přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona vznikl nárok na poskytnutí nesníženého
platu podle § 67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se poskytne nesnížený plat podle § 67 odst. 2
písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2012

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1 a § 96 odst. 8
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) prokazování odborné způsobilosti oprávněných
laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících sku-
pin k provádění rozborů odpadních vod,

b) vzor poplatkového hlášení a poplatkového při-
znání,

c) náležitosti žádosti o odklad placení poplatku (dále
jen „odklad“),

d) postup České inspekce životního prostředí při
1. posuzování žádosti o povolení odkladu a

2. povolování odkladu.

§ 2

Způsobilost oprávněných laboratoří,
kontrolních laboratoří a měřících skupin

k provádění rozborů odpadních vod

(1) Odborná způsobilost oprávněných laboratoří
se pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů
vzorků prokazuje platným osvědčením o akreditaci vy-
daným podle zákona o technických požadavcích na vý-
robky1), osvědčením o správné činnosti laboratoře
nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zá-
kona o metrologii2).

(2) Odborná způsobilost kontrolních laboratoří se
pro odběry vzorků a rozbory odpadních vod prokazuje
osvědčením o akreditaci nebo autorizací k výkonu
úředního měření2) platných pro všechny druhy zpo-
platněných znečišťujících látek a pro odběry vzorků
odpadních vod.

(3) Odborná způsobilost měřících skupin se pro-
kazuje autorizací k výkonu úředního měření průtoku
měřidly s volnou hladinou2).

§ 3

(1) Kontrolní laboratoř nebo měřící skupina musí
být majetkově i personálně nezávislé na znečišťovateli,
jehož zdroj znečištění kontrolují.

(2) Kontrolní laboratoř nesmí pro kontrolovaný
zdroj působit v postavení oprávněné laboratoře.

§ 4

Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání

Vzor poplatkového hlášení a poplatkového při-
znání se stanoví v příloze k této vyhlášce.

§ 5

Náležitosti žádostí o odklad

(1) K žádosti o odklad v případě zahájení prací na
stavbě čistírny odpadních vod znečišťovatel přiloží:

a) pravomocné rozhodnutí o povolení stavby,

b) pravomocné rozhodnutí o povolení k vypouštění
odpadních vod z příslušného zdroje znečištění po
dobu realizace stavby spolu s uvedením hodnot
znečištění, jichž má být dosaženo po jejím dokon-
čení,

c) výsledky sledování jakosti odpadních vod vypouš-
těných z čistírny odpadních vod v období 12 mě-
síců před zahájením stavby,

d) doklad s uvedením hodnot o množství a koncen-
traci znečištění odpadních vod vypouštěných ze
zdroje znečištění před realizací stavby,

e) rozpočtové náklady na provedení stavby,

f) kopii zápisu ze stavebního deníku3), z něhož vy-
plývá, že stavba byla zahájena, zejména že zhoto-
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vitel převzal staveniště a začal provádět stavební
práce, a rozhodnutí o stanovení zkušebního pro-
vozu,

g) časový harmonogram stavby,

h) uzavřenou smlouvu o sdružení prostředků na fi-
nancování stavby.

(2) K žádosti o odklad v případě zahájení vý-
stavby jiného zařízení znečišťovatel přiloží:

a) pravomocné rozhodnutí o povolení stavby nebo
změny jiného zařízení; v případě, že tohoto povo-
lení není třeba, prohlášení znečišťovatele o zahájení
výstavby jiného zařízení doložené vyjádřením vo-
doprávního úřadu podle § 18 vodního zákona,

b) rozpočtové náklady na provedení jiného zařízení,

c) doklad o skutečném zahájení prací s uvedením data
zahájení a časovým harmonogramem výstavby,

d) pravomocné rozhodnutí o povolení k vypouštění
odpadních vod z příslušného zdroje znečištění pro
dobu prací na jiném zařízení spolu s uvedením
hodnot, jichž má být dosaženo po ukončení prací;
termín dokončení prací bude v povolení výslovně
uveden,

e) doklad s uvedením hodnot o množství a koncen-
traci znečištění odpadních vod vypouštěných ze
zdroje znečištění před realizací jiného zařízení.

(3) Doklady, kterými znečišťovatel prokazuje spl-
nění podmínek odkladu, jsou:

a) kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas,
z něhož je patrný den dokončení stavby nebo ji-
ného zařízení,

b) vyhodnocení zkušebního provozu a doklad o ne-
překročení hodnot ukazatelů znečištění stanove-
ných v rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení
k vypouštění odpadních vod pro příslušný zdroj
znečištění a dobu po dokončení stavby nebo ji-
ného zařízení; tyto hodnoty nesmí přesáhnout
úroveň stanovenou jiným právním předpisem4),

c) doklady o skutečných nákladech na stavbu nebo
jiné zařízení.

§ 6

Postup České inspekce životního prostředí
při posuzování žádostí o povolení odkladu

a povolování odkladu

(1) Výpočet roční výše záloh na poplatky za zdroj
znečišťování, na který byl povolen odklad, provede
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „Inspek-
ce“) tak, že:

a) na základě poplatkového hlášení vypočte předpo-
kládanou celkovou výši poplatků na celou dobu
trvání odkladu,

b) z rozpočtových nákladů na provedení stavby nebo
jiného zařízení a z vypočtené celkové výše po-
platků za dobu trvání odkladu stanoví procento
odložené části poplatků z celkové výše poplatků,
maximálně však do 80 % celkové výše poplatků,

c) pro kalendářní roky, ve kterých je doba trvání od-
kladu kratší než 12 měsíců, stanoví odklad pouze
pro měsíce, ve kterých trvá doba odkladu.

(2) Výslednou výši odložené části poplatků sta-
noví Inspekce podle skutečných nákladů stavby nebo
jiného zařízení prokázaných znečišťovatelem a podle
skutečně vypuštěného znečištění a objemu odpadních
vod za dobu trvání odkladu.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1. Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouš-
tění odpadních vod do vod povrchových.

2. Vyhláška č. 110/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2012.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 123 / 2012Strana 1860 Částka 45

4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění
pozdějších předpisů.



Příloha k vyhlášce č. 123/2012 Sb.
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