
Silniční motorová dopravaDobré rady pro seniory
niční motorová doprava – nákladní 
vnitrostátní provozovaná vozidly o nej-
větší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
nebo nákladní mezinárodní provozo-
vaná vozidly o největší hmotnosti nad 
3,5 tuny“ a hodlají po nabytí účinnosti 
tohoto zákona provozovat živnost 
silniční motorová doprava v rozsahu 
předmětu podnikání „Silniční moto-
rová doprava nákladní provozovaná 
vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti přesahu-
jící 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona povinni 
požádat o změnu rozsahu předmětu 
podnikání a doložit doklady podle záko-
na č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zá-
kona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Žadatelé, kteří hodlají zažádat od 
1. června 2012 o koncesovanou živnost 
„Silniční motorová doprava nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmot-
nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li ur-
čeny k přepravě zvířat nebo věcí“ (do-
prava tzv. velkými vozidly), k žádosti 
o koncesi vedle náležitostí stanovených 
živnostenským zákonem připojí: 
a) doklad o odborné způsobilosti (vydá 
na základě úspěšně složené zkoušky 
dopravní úřad v ČR nebo orgán jiného 
členského státu EU, čl. 8 nařízení), 
b) doklad osvědčující právní důvod užívá-
ní prostor pro splnění podmínky usazení 
podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie (podmínky týkající se 
požadavku usazení jsou konkretizová-
ny v čl. 5 nařízení),
c) doklady prokazující splnění pod-
mínky finanční způsobilosti (kapitál 
a rezerva ve výši nejméně 9000 EUR 
pro jedno vozidlo, 5000 EUR každé 
další vozidlo, čl. 7 nařízení),
d) osvědčení o splnění podmínky dobré 
pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustano-
venému odpovědnému zástupci vydáno 
podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie (posuzuje dopravní úřad, 
konkretizuje čl. 6 nařízení),

Podnikatel v silniční dopravě provozo-
vané velkými vozidly musí provozovat 
živnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce. Odpovědný zástupce musí spl-
ňovat podmínku dobré pověsti, odbor-
né způsobilosti a musí mít k podniku 
skutečnou vazbu (tj. působí v postavení 
zaměstnance, ředitele, vlastníka nebo 
akcionáře nebo podnik spravuje).

Pokud je podnikatel v silniční dopra-
vě fyzickou osobou a splňuje výše uve-
dené podmínky, může odpovědným zá-
stupcem ustanovit sám sebe. Podmínky 
týkající se odpovědného zástupce jsou 
konkretizovány v čl. 4 nařízení. 

Silniční motorová doprava v praxi 
živnostenských úřadů po účinnosti na-
řízení Evropského parlamentu a Rady 
1071/2009 a po novele zákona o silniční 
dopravě doznává řady změn.

Od 4. prosince 2011 je ve všech 
členských státech Evropské unie zá-
vazné a přímo použitelné nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1071/2009, kterým se zavádějí spo-
lečná pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolání podni-
katele v silniční dopravě a zrušuje se 
směrnice Rady 96/26/ES.

Od 1. června 2012 nabyl účinnosti 
zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopra-
vě, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony.

Podmínky pro výkon povolání pod-
nikatele v silniční dopravě stanovené 
nařízením se nevztahují na podnikate-
le, kteří provozují silniční motorovou 
dopravu pro vlastní potřeby a silniční 
motorovou dopravu pro cizí potřeby 
prostřednictvím tzv. malých vozidel 
(vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž 
největší přípustná hmotnost nepřesahu-
je 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zví-
řat nebo věcí, a vozidla určená pro pře-
pravu nejvýše 9 osob včetně řidiče), tedy 
na provozovatele koncesované živnosti 
„Silniční motorová doprava v rozsahu 
do 3,5 tuny včetně a taxislužba“. Změna 
názvu předmětu podnikání bude pro-
vedena hromadně všem podnikatelům 
a výpis ze živnostenského rejstříku bude 
vydán na žádost nebo při první ohlá-
šené změně. Nařízení se též nevztahuje 
na podnikatele provozující dopravu vý-
hradně vozidly, jejichž nejvyšší povolená 
rychlost nepřesahuje 40 km/hod. 

Podnikatelé, kteří byli ke dni účin-
nosti tohoto zákona oprávněni provo-
zovat koncesovanou živnost v rozsahu 
předmětu podnikání „Silniční motorová 
doprava - vnitrostátní příležitostná 
osobní, - mezinárodní příležitostná 
osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - 
vnitrostátní zvláštní linková, - meziná-
rodní linková, - mezinárodní kyvadlo-
vá“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto 
zákona provozovat koncesovanou 
živnost v rozsahu předmětu podnikání 
„Silniční motorová doprava – osobní 
provozovaná vozidly určenými pro 
přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, 
jsou do 1 roku ode nabytí účinnosti to-
hoto 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 účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

Podnikatelé, kteří ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona byli oprávně-
ni provozovat koncesovanou živnost 
v rozsahu předmětu podnikání „Sil-

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrože-
ných skupin osob zejména v souvislosti 
s majetkovou trestnou činností. Starší 
lidé, lidé se zdravotním handicapem, 
lidé důvěřiví či žijící osamoceně se často 
stávají obětí podvodníků a zlodějů, kte-
ří se pod různými záminkami dostávají 
do jejich blízkosti a velmi často přímo 
do jejich obydlí. 

Trendem poslední doby se stává 
způsob, kdy podvodníci nejdříve za-
volají vytipovaným starším osobám na 
pevnou linku domů, po telefonu získají 
jejich důvěru a následně je navštíví pří-
mo v jejich bytě či domě, kde již mají 
doslova otevřené dveře. Podvodem 
nebo krádeží je připraví mnohdy o ce-
loživotní úspory. Při náhodném odha-
lení jejich skutečné činnosti přistupují 
pachatelé nezřídka k použití násilí. 

Právě informační seminář „Jak 
se nenechat napálit“, který se konal 
4. dubna v prostorách radotínského 
Domu s pečovatelskou službou v ulici 
K Cementárně, pořádaný Městskou 
částí Praha 16 ve spolupráci s Policií 
České republiky, měl upozornit na 
nebezpečí spojené s telefonáty od 
neznámých osob a další způsoby, 
které pachatelé používají při podvo-
dech. Zároveň policisté z Informačně 
preventivního oddělení Obvodního 
ředitelství Praha II, por. Bc. Michaela 
Reichertová a npor. Jiří Havel, DiS. 
vysvětlili, jak se proti těmto podvod-
níkům bránit, a přidali i pár velmi 
dobře míněných rad, jak se vyvarovat 
možných útoků podvodníků.

Možná i vám zavolá někdo, koho 
neznáte. A možná rovnou přijde zvo-
nit k vám domů. Jestliže si nejste jistí, 
kdo je na druhé straně telefonu nebo 
za dveřmi, nesvěřujte se mu. Můžete 
si uchránit svůj majetek a hlavně své 
bezpečí. V případě jakéhokoli pode-

Jak se chránit před přepadením
» Peníze, doklady i klíče noste v pří-

ruční uzavřené tašce nebo kabelce 
vždy odděleně. Berte si jen tolik 
peněz, kolik skutečně potřebujete. 

» Peněženku uložte na dno nebo do 
spodní části kabelky nebo nákup-
ní tašky. 

» Kabelku nebo tašku přes rameno 
nenechávejte viset na zádech, ale 
mějte ji stále na očích a chraňte ji 
rukama na boku nebo na břiše. 

» Kabelku nebo tašku nepokládejte 
v obchodech na police a nenechá-
vejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji 
neodkládejte s oděvem v šatně kina, 
divadla, restaurace, ani v čekárně 
u lékaře či na úřadech. 

» Vyhýbejte se návalům mnoha 
lidí, tlačenice nahrává zlodějům 
a okradení může proběhnout bez 
povšimnutí. 

» Čtete-li si v dopravním prostředku 
(MHD), mějte své příruční zavaza-
dlo pořád pod kontrolou. 

» Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už 
sedí další cestující, a nenechávejte 
svá zavazadla bez dozoru. 

» Při výběru peněz z bankomatu si 
hlídejte soukromí. Dávejte pozor, 
jestli vás někdo nesleduje příliš 
zblízka. Vybírání z bankomatů 
uvnitř bank či spořitelen je spoleh-
livější. Na ulici vybírejte peníze za 
asistence někoho, koho znáte a dů-
věřujete mu. 

» Nikdy se před nikým nechlubte 
svými úsporami nebo cennostmi, 
nepůjčujte cizím lidem peníze, 
neplaťte žádné zálohy podomním 
prodejcům.

Prodával bez povolení
Dne 27. dubna v 11.25 hod. provedla hlídka strážníků při běžné hlídkové činnos-
ti kontrolu prodejního stánku s balicím papírem v ulici K Radotínu proti vjezdu 
do Velkotržnice Lipence. Muž prodávající ve stánku neměl povolení příslušného 
úřadu městské části (ÚMČ) k záboru veřejného prostranství. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o podezření ze spáchání jiného správního deliktu, byla celá záležitost 
předána na ÚMČ Praha-Zbraslav k dalšímu dořešení. 
Zloděje chytili při činu
V sobotu 19. května prověřovala hlídka Městské policie hl. m. Prahy v 18 hodin 
telefonické oznámení o probíhající krádeži kovového materiálu v lokalitě V Ná-
klích proti Modřanskému jezu ve Velké Chuchli. Strážníci na místě zjistili, že 
oznámení se zakládá na pravdě: na pozemku se nacházel muž s vozidlem bobcat, 
se kterým z objektu vyhrabával a převážel železné traverzy. Hlídka se spojila 
s majitelem rozebíraného objektu (oznamovatelem), který uvedl, že mu tímto 
způsobem krade železné díly z jeho objektu. Proto byl muž na místě předán 
Policii ČR k dořešení. 

zření neváhejte a ihned volejte tísňo-
vou linku Policie ČR 158.
POLICIE ČR RADÍ (NEJEN) SENIORŮM

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 20.6.2012 od 17.30 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, nám. 
Osvoboditelů 44.
Finanční způsobilost dopravců nově. 
Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon 
č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 111/1994, o silniční dopravě, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony. 
Tímto zákonem dochází ke změně doklá-
dání finanční způsobilosti u dopravců, kteří 
provozují dopravu velkými vozidly, a to tak, 
že se nově prokazuje na každý kalendářní 
rok nejpozději do 31. července daného roku. 
V případě, že podnikatel požádá dopravní 
úřad před uplynutím uvedené lhůty, má 
možnost prokázat trvání finanční způsobi-
losti nejpozději do 31. srpna daného roku.
Dotace na přeměnu topení.  Rada 
hl. m. Prahy schválila Program Čistá energie 
Praha pro rok 2012 – dotace na přeměnu 
topných systémů a využití obnovitelných 
zdrojů energie v bytech a v rodinných či 
bytových domech na území hl. m. Prahy, 
a to jak fyzickým, tak i právnickým 
osobám. Podporovány jsou výměny do-
žívajících plynových kotlů za moderní, 
podstatně účinnější, zrušena je ale pod-
pora fotovoltaických elektráren. Možnost 
získání dotace se týká všech fyzických 
osob s trvalým pobytem na území České 
republiky a právnických osob se sídlem na 
území České republiky, které vlastní nebo 
užívají na území hl. m. Prahy byt nesloužící 
k podnikání a které zprovozní ekologic-
ký zdroj v bytě v termínu od 1.9.2011 
do 31.10.2012. Formuláře pro podání 
žádosti a veškeré informace najdete na 
http://envis.praha-mesto.cz v sekci Ener-
getika a ŽP. Další informace a formuláře 
žádosti Vám rovněž poskytne Oddělení ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 16 (Ing. Jar-
mila Nováková, tel.: 234 128 430).
Uzavírka ulice Dostihová. V rámci vý-
stavby protipovodňových opatření je až 
do 1. října 2012 realizována úplná uzavírka 
v ulici Dostihová (v úseku: Strakonická – 
Starolázeňská) ve Velké Chuchli. Objízdná 
trasa je vedena přes Malou Chuchli ulicemi 
Strakonická, Zbraslavská, Paroplavební, 
Mezichuchelská, Dostihová (případně přes 
Radotín ulicemi Strakonická, Výpadová, 
Přeštínská, Radotínská, Dostihová). 
Uzavírka v Josefa Houdka a K Peluňku. 
V rámci výstavby vodovodního přivaděče 
a rekonstrukce komunikace se vrací úplná 
uzavírka do ulice Josefa Houdka (v úseku: 
K Peluňku – Jílovišťská), s dobou trvání 
cca do konce září, a dále je až do 10. čer-
vence realizována úplná uzavírka v ulici 
K Peluňku (v úseku: Josefa Houdka – 
Výzkumníků). Objízdná trasa do Lipenců 
je vedena obousměrně ulicemi Strakonic-
ká, Ke Krňovu, Zbraslavské náměstí, Elišky 
Přemyslovny, Na Baních a Jilovišťská. 
Zároveň se změnily trasy a zastávky auto-
busových linek č. 241 a 243.
Uzavírka silnice Strakonická. Z důvodu po-
řádání sportovní akce „Czech Bigman 2012“ 
dojde dne 6. července 2012 k uzavírce jízd-
ního pásu v ulici Strakonická, pro směr do 
centra Prahy, v úseku: hranice Prahy – pře-
mostění do Malé Chuchle. Objížďka je 
vedena po trase Strakonická, Na Baních, 
Elišky Přemyslovny, Zbraslavské náměstí 
a dále směrem na Komořany po trase 
Žitavského, most Závodu míru, Komořan-
ská; pro směr do centra je možné využít 
Pražský okruh nebo ulicí K Přehradám, 
Strakonická (odbočovací pruh), Výpadová, 
Přeštínská, Radotínská, Mezichuchelská, 
nadjezd nad Strakonickou a Strakonická.
Omezení průjezdu Radotínem. Z dů-
vodu konání sportovní akce (cyklistický 
závod) „Praha – Karlštejn Tour České 
spořitelny 2012“ budou dne 21. července 
v době od 12.00 do 16.30 hodin úplně uza-
vřeny ulice K Cementárně a Pod Klapicí 
(v úseku V Sudech - náměstí Osvobodite-
lů) a dále ulic Vrážská, Přeštínská a Rado-
tínská (v úseku: U Jankovky – Dostihová). 
Provoz BUS MHD nebude akcí omezen. 
Objížďka je vedena po trase Výpadová, 
Strakonická a Pražský okruh. 
Výkopové práce u škol. Z důvodu obnovy 
kabelů VN a NN v rámci výstavby nové 
trafostanice budou v průběhu červen-
ce a srpna realizovány výkopové práce 
v radotínských ulicích Václava Balého 
a Loučanská. Práce se dotknou zejména 
chodníků, překop vozovky bude prováděn 
po polovinách. 
Uzavírka ulic na Zbraslavi. V rámci pře-
kopu vozovky z důvodu opravy kabelu vy-
sokého napětí dojde v termínu od 25.6. do 
27.6. k uzavírce v ulici Pelzova (v prostoru 
křižovatky s ulicí Paškova) a dále od 2.7. do 
4.7. k uzavírce bezejmenné účelové komu-
nikace za supermarketem Albert.

Pravomoc Policie ČR Obecní /Městská 
policie

Soukromá bezpečnostní služba Občan

Zadržení osoby podezřelé 
ze spáchání trestného činu

ANO
§ 76 odst. 1 Trestního řádu 
(zákon č. 141/1961 Sb.)

NE NE NE

Omezení osobní svobody osoby  
přistižené při trestném činu nebo 
bezprostředně po té 
(ke zjištění její totožnosti, 
k zamezení útěku nebo k zajištění 
důkazů (§ 76 odst. 2 Trestního řádu)

ANO
Situaci lze chápat tak, že omezení osobní 
svobody osoby je součástí zadržení
podezřelého (§ 76 odst. 1 Trestního řádu)

ANO 
Může předvést osobu na 
Policii ČR dle § 13 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii

ANO
§ 76 odst. 2 Trestního řádu

ANO
§ 76 odst. 2 Trestního řádu

Oprávnění požadovat prokázání 
totožnosti

ANO
§ 63 zákona č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 12 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

ANO
Přenesená působnost na SBS od majitele objektu 
(klienta) se zvýšeným bezpečnostním opatřením – 
povoleno zákonem o ochraně  osobních údajů 
(z. č. 101/2000 Sb.)

NE

Oprávnění požadovat vysvětlení ANO
§ 61 zákona  č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 11 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

NE NE

Oprávnění předvést osobu na 
Policii ČR

ANO
Zákon č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR. Dále
může předvést osobu k určitému trestně 
procesnímu úkonu např. ve smyslu § 98 
Trestního řádu, může provést předvedení 
svědka, nedostaví-li se k výslechu, ač se 
řádně neomluvil apod.

ANO
§ 13 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

NE NE

Oprávnění zakázat vstup na určená 
místa

ANO
§ 43 zákona č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 15 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

ANO
V rámci plnění povinností při ostraze objektu dle 
požadavků majitele objektu.

ANO
ve smyslu Ústavy ČR a  Listiny základních práv a svo-
bod (Nedotknutelnost obydlí), Ústavní zákon č. 1/1993 
Sb., čl. 3, 4 (Ústava ČR) a Usnesení předsednictva 
ČNR č. 2/1993 Sb., čl. 12

Oprávnění otevřít byt nebo jiný 
prostor

ANO
§ 40 zákona  č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 16 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

ANO
Pouze pro překažení trestného činu (§ 367 
Trestního zákoníku),
v krajní nouzi (§ 28 Trestního zákoníku, 
z. č. 40/2009 Sb.)

ANO
Pouze pro překažení trestného činu (§ 367 Trestního 
zákoníku), v krajní nouzi (§ 28 Trestního zákoníku,
z. č. 40/2009 Sb.)

Oprávnění odebrat zbraň ANO
§ 35 zákona  č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 14 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

NE
 

NE

Kompetence bezpečnostních subjektů v rámci prevence kriminality


