
 
Informace pro podnikatele v dopravě 

 
Finanční způsobilost dopravce 

 
      Kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a 
tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, musí 
prokázat finanční způsobilost. Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého 
pobytu žadatele. O splnění finanční způsobilosti vydá příslušný dopravní úřad žadateli písemné potvrzení. 
Potvrzení finanční způsobilosti je podmínkou vydání koncese k provozování dopravy. Finanční způsobilost 
musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. 
 
Novinka: od 4.12.2011 (dle nařízení č.1072/2009) všichni dopravci, na něž se vztahuje toto nařízení, mají 
povinnost prokazovat finanční způsobilost. Týká se i dopravců zajišťujících dopravní obslužnost. 
 
Novinka: od 4. 12. 2011 (dle nařízení č.1072/2009) se také nově stanoví částky, finančních prostředků a 
rezerv, kterými musí dopravce disponovat, aby tak dostál svým závazkům. 
Finanční způsobilost na první vozidlo činí 9 000 EUR a na každé další vozidlo pak 5 000 EUR. 
Po přepočítání částek na rok 2011 se prokazuje na 1 vozidlo 219 780 Kč a na každé další 122 100 Kč 
Po přepočítání částek na rok 2012 se prokazuje na 1 vozidlo 223 902 Kč a na každé další 124 390 Kč 
 
Novinka: od 4.12.2011 (dle nařízení č.1072/2009), podnikatel v dopravě musí předložit k žádosti o vydání 
potvrzení finanční způsobilosti, daňové přiznání ověřené auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou např. 
daňovým poradcem nebo, jsou-li finanční prostředky a rezervy záporné resp. nedosahují požadované výše, pak 
bankovní záruku nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. 
 
Termín prokázání finanční způsobilosti zůstává stejný a to do 31. 07. kalendářního roku. 
 
 

Odborná způsobilost dopravce 
 

      Novelou zákona o silniční dopravě, s účinností od 1. 7. 2008, je změněn způsob prokazování odborné 
způsobilosti. Od uvedeného data nebude možné prokázat odbornou způsobilost v silniční dopravě 
vysvědčením o maturitní zkoušce nebo státní závěrečné zkoušce z příslušné střední nebo vysoké školy jako 
doposud, ale odborná způsobilost se bude prokazovat osvědčením o odborné způsobilosti, které bude vydáno 
na základě úspěšně absolvované zkoušky u dopravního úřadu. 
 
Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro období roku 2012 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako dopravní úřad podle § 2 odst. 20 zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 
2012. 
 
Zkoušky se konají ve dnech: 
• 26. leden 2012  
• 23. únor 2012  
• 29. březen 2012  
• 26. duben 2012  
• 24. květen 2012  
• 28. červen 2012  
• 26. červenec 2012  
• 23. srpen 2012  
• 27. září 2012  
• 25. říjen 2012  



• 29. listopadu 2012  
• 13. prosinec 2012  
 
pro druhy dopravy: 
• vnitrostátní nákladní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti  
• mezinárodní nákladní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti  
• vnitrostátní příležitostná osobní  
• mezinárodní příležitostná osobní  
• mezinárodní kyvadlová  
• vnitrostátní veřejná linková  
• vnitrostátní zvláštní linková  
• mezinárodní linková  
 
Zkouška se skládá ze dvou částí: 
• písemný test  
• případová studie.  
 
Předměty písemného testu zkoušky: 
1. Občanské právo  
2. Obchodní právo  
3. Sociální právo  
4. Daňové právo  
5. Obchodní a finanční správa podniku  
6. Přístup na trh  
7. Technické normy a technická hlediska provozu  
8. Bezpečnost silničního provozu  
 
 
Informace: 
Marie Odstrčilová 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
tel. 595 622 681 
 

OTÁZKY ZKUŠEBNÍCH TESTŮ 
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/zk_otazky_oz_2007.doc) 

 
PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Prokazování 
odborné způsobilosti dopravců podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

ve znění změn a doplňků 
 

(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/dop_04_studie.doc) 


