Silniční motorová doprava - příloha k žádosti o koncesi/oznámení změny

I.

Druh dopravy, o jaký se žádá (označte zaškrtnutím):

1.

nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (A, B)

2.

osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče (A, B)

3.

nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

4.

osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

II. Údaje o vozidlech před zahájením provozování dopravy
Tovární značka a obchodní
označení

SPZ/Registrační
značka

Rok výroby
(datum první
registrace)

Největší povolená
hmotnost vozidla
nebo jízdní
soupravy

Celkový počet míst
k přepravě osob
včetně řidiče

Dopravnímu úřadu předložit „velký“ technický průkaz a nahlásit do 30 dnů každou změnu v údajích
o vozidlech!

A. Odborná způsobilost – § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel živnostenskému úřadu
osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na
základě úspěšně složené zkoušky z předmětů a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie (čl. 8 a příloha 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009), nebo orgán jiného
členského státu než České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (čl. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1071/2009). Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro každý druh
dopravy. Zkoušku skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě svého trvalého pobytu, nemá-li
žadatel trvalý pobyt na území České republiky, skládá zkoušku podle místa obvyklého bydliště podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie (čl. 8 a příloha 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č.1071/2009).
B. Finanční způsobilost – § 8 zákona. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1071/2009). Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může
finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu.
Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem
obchodního majetku. Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel 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 dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení,
prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku. Finanční způsobilost se
prokazuje dopravnímu úřadu podle sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo podle místa podnikání, jde-li
o fyzickou osobu. O splnění finanční způsobilosti vydá příslušný dopravní úřad žadateli písemné potvrzení.
.

………………………………………………….
podpis žadatele o koncesi

