
Příloha 1 

Vzor objednávky pro zajišt ění osobní p řepravy: 
 
Po etapě zpracování přepravního plánu / nebo pokud tento nebude zpracován tak na základě 
vzniku nebo vývoje krizové situace je nezbytné u dopravce uplatnit konkrétní přepravní 
požadavky.  
 
 
 
Objednatel: 
 
Přesný název nebo jméno objednatele:   
Adresa:       
IČ:        
DIČ:        
Kontaktní spojení (telefon, fax):    
E-mail:       
 
Přistavení vozidla: 
 
Datum přistavení:      
Hodina přistavení:      
Místo přistavení:      
Předpokládaný datum a čas ukončení přepravy:  
 
Cílové místo: 
 
Cílové místo:       
Popis trasy:       
 
Typ vozidla: 
 
Typ vozidla:       
Počet vozidel:       
 
Zvláštní požadavky objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Tento návrh objednávky je možné využít pro jednání s dopravcem, který neposkytne objednateli přepravy 
vlastní formulář. 
 



Příloha 2 

Vzor objednávky pro zajišt ění nákladní p řepravy 
 
Po etapě zpracování přepravního plánu / nebo pokud tento nebude zpracován tak na základě 
vzniku nebo vývoje krizové situace je nezbytné u dopravce uplatnit konkrétní přepravní 
požadavky.  
 
Objednatel: 
 
Přesný název nebo jméno objednatele:   
Adresa:       
IČ:        
DIČ:        
Kontaktní spojení (telefon, fax):    
E-mail:       
 
Místo nakládky: 
 
Datum:       
Hodina přistavení:      
Jméno firmy a místo přistavení:    
Adresa:       
Kontaktní spojení:      
 
Přepravované zboží: 
 
Druh:        
Jednotka:       
Počet jednotek:      
Hmotnost:       
Ložný objem:       
ADR nebo jiné vlastnosti zboží:    
 
Místo vykládky:  
 
Datum:       
Jméno firmy nebo popis místa:    
Adresa:       
Kontaktní spojení:      
 
Typ vozidla: 
 
Typ vozidla:       
Počet vozidel:       
 
Zvláštní požadavky objednatele:    
 
Pozn.: Tento návrh objednávky je možné využít pro jednání s dopravcem, který neposkytne objednateli přepravy 
vlastní formulář. 



Příloha 3 

Přehled správních činností v oblasti vnitrostátní linkové 
osobní dopravy 

 
Obecné podmínky: 
 
1. Činnosti se řídí zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Vykonávají 

ji dopravní úřady, kterými jsou úřady územních orgánů státní správy. Ministerstvo 
dopravy působí pouze jako správní orgán II. stupně (odvolací orgán). 

 
2. Ve všech případech (s výjimkou vydání osvědčení o oprávnění k podnikání v městské 

dopravě) se jedná o rozhodování ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, 
jehož výsledkem jsou správní rozhodnutí. Lhůty pro rozhodování se řídí správním řádem, 
pouze v případě řízení o udělení licence je zákonem o silniční dopravě stanovena lhůty 
odlišná. 

 

Správní činnost 
Druh 

správní 
činnosti 

Správní 
orgán 

Právní 
norma 

Max doba 
omezení, 
přerušení 

udělování licencí rozhodnutí dopravní 
úřad pro 
linkovou a 
městskou 
autobusovou 
dopravu*) 
 

111/1994 Sb. 
§ 10 13 

nemůže být 
zastaveno  

změny licencí rozhodnutí dopravní 
úřad pro 
linkovou a 
městskou 
autobusovou 
dopravu*) 
 

111/1994 Sb. 
§ 14 

nemůže být 
zastaveno 

odejímání licencí rozhodnutí dopravní 
úřad pro 
linkovou a 
městskou 
autobusovou 
dopravu*) 
 

111/1994 Sb. 
§ 15 

nemůže být 
zastaveno 

schvalování jízdních řádů rozhodnutí dopravní 
úřad pro 
linkovou a 
městskou 
autobusovou 
dopravu*) 
 

111/1994 Sb. 
§ 17 

nemůže být 
zastaveno 

zjišťování zdroje ohrožení rozhodnutí dopravní 111/1994 Sb. nemůže být 



Správní činnost 
Druh 

správní 
činnosti 

Správní 
orgán 

Právní 
norma 

Max doba 
omezení, 
přerušení 

provozu veřejné linkové 
dopravy 

úřad pro 
linkovou a 
městskou 
autobusovou 
dopravu*) 
 

§ 34 a zastaveno 

ukládání pokut rozhodnutí dopravní 
úřad pro 
linkovou a 
městskou 
autobusovou 
dopravu*) 
 

111/1994 Sb. 
§ 35 

lze odložit až o 
jeden rok 

vydávání osvědčení o oprávnění 
k podnikání v městské dopravě 

osvědčení dopravní 
úřad pro 
městskou 
autobusovou 
dopravu*) 
 

111/1994 Sb. 
§ 9 a 

nemůže být 
zastaveno 

 
*)  
Dopravním úřadem pro vnitrostátní linkovou autobusovou dopravu jsou krajské úřady a 
Magistrát hlavního města Prahy. 
 
Dopravním úřadem pro městskou autobusovou dopravu jsou Magistrát hlavního města 
Prahy, magistráty statutárních měst a úřady obcí s rozšířenou působností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 4 

Přehled správních činností v oblasti agend řidi čů 
 

Správní činnost 
Druh 

správní 
činnosti 

Správní 
orgán 

Právní 
norma 

Max doba 
omezení, 
přerušení 

základní školení a zkoušky 
zkušebních komisařů 

školení, 
zkouška 

MD 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

zdokonalovací školení  a 
přezkušování zkušebních 
komisařů 

školení 
zkouška 

MD 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

vydávání, prodlužování a 
odnímání průkazu zkušebního 
komisaře 

správní 
řízení 

MD 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

vydávání, rozšiřování a odnímání 
průkazu pověřeného zkušebního 
komisaře 

správní 
řízení 

MD 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

vrchní státní dozor nad výkonem 
státního dozoru ve věcech 
získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a ve věcech 
výkonu státní správy ve vztahu k 
činnosti zkušebních komisařů 

dozor MD 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

povolování výjimek z omezení 
jízdy některých vozidel 

správní 
řízení 

MD 361/2000 Sb. nelze zastavit 

zabezpečování výroby a distribuce 
zkušebních testů, řidičských 
průkazů a dalších dokladů a 
tiskopisů 

MTZ MD 2/1969 Sb. nelze zastavit 

vedení centrálního registru řidičů evidence MD 361/2000 Sb. nelze zastavit 
vyřizování spisové agendy ve 
vztahu k veřejnosti, úřadům a 
jiným organizacím 

 MD 71/1967 Sb. může být 
zastaveno na 3 
měsíce 

zkoušky učitelů výuky a výcviku zkouška kraj 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

vydávání a odnímání profesního 
osvědčení 

správní 
řízení 

kraj 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 



Správní činnost 
Druh 

správní 
činnosti 

Správní 
orgán 

Právní 
norma 

Max doba 
omezení, 
přerušení 

vedení evidence držitelů 
profesního osvědčení 
 

evidence kraj 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

státní dozor ve věcech získávání a 
zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových 
vozidel 

dozor kraj 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

povolování výjimek z omezení 
jízdy některých vozidel 

 

správní 
řízení 

kraj 361/2000 Sb. nelze zastavit 

vyřizování spisové agendy ve 
vztahu k veřejnosti, úřadům a 
jiným organizacím 

 kraj  může být 
zastaveno na 3 
měsíce 

zkoušky žadatelů o řidičská 
oprávnění 

zkouška obec 247/2000 Sb. nelze zastavit 

udělování, rozšiřování, 
podmínění, omezení, pozastavení, 
odnětí a vrácení řidičských 
oprávnění 

správní 
řízení 

obec 361/2000 Sb. může být 
zastaveno na dobu 
30 dnů 

vydávání  a výměny řidičských 
průkazů a mezinárodních 
řidičských průkazů 

správní 
řízení 

obec 361/2000 Sb. nelze zastavit 

výměny řidičských průkazů 
vydaných cizím státem 

správní 
řízení 

obec 361/2000 Sb. může být 
zastaveno na dobu 
30 dnů 

zápisy do mezinárodních 
řidičských průkazů vydaných 
cizím státem o uložení trestu 
spočívajícího v zákazu řízení 
motorových vozidel a oznámení 
této skutečnosti příslušnému 
orgánu cizího státu 

správní 
řízení 

obec 361/2000 Sb. může být 
zastaveno na dobu 
30 dnů 

vedení registru řidičů evidence obec 361/2000 Sb. nelze zastavit 

vydávání, odnímání a změny 
registrace k provozování 
autoškoly 

správní 
řízení 

obec 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

schvalování výcvikových vozidel 
pro jejich použití k výcviku 
v autoškole a změny jejich užívání 

správní 
řízení 

obec 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 



Správní činnost 
Druh 

správní 
činnosti 

Správní 
orgán 

Právní 
norma 

Max doba 
omezení, 
přerušení 

vydávání osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče 

správní 
řízení 

obec 247/2000 Sb. nelze zastavit 

vydávání speciálních označení 
vozidel (O 1, O 2) 

správní 
řízení 

obec 361/2000 Sb. může být 
zastaveno na 3 
měsíce 

státní dozor ve věcech získávání a 
zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových 
vozidel 

dozor obec 247/2000 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

vyřizování spisové agendy ve 
vztahu k veřejnosti, úřadům a 
jiným organizacím 

 obec  může být 
zastaveno na 3 
měsíce 

veřejné zakázky MTZ MD 199/1994 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

vrchní odborný dozor dozor MD 361/2000 
Sb., 
247/2000 
Sb., 
552/1991 Sb. 

může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

výdej dat z registru řidičů  MD 361/2000 Sb. nelze zastavit 

sběr dat a vedení evidencí  MD 361/2000 
Sb., 
247/2000 Sb. 

může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

výdej dat z registru řidičů  obec 361/2000 Sb. nelze zastavit 

tvorba právních předpisů legislativní 
činnost 

MD 2/1969 Sb. může být 
zastaveno do doby 
ukončení krizové 
situace 

odvolání ve správním řízení správní 
řízení 

MD 71/1967 Sb. může být 
zastaveno na 3 
měsíce 

rozklad ve správním řízení správní 
řízení 

MD 71/1967 Sb. může být 
zastaveno na 3 
měsíce 

odvolací řízení správní 
řízení 

kraj 71/1967 Sb. může být 
zastaveno na 3 
měsíce 

správní řízení správní 
řízení 

obec 71/1967 Sb. může být 
zastaveno na 3 
měsíce 

 


