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O B S A H:
Â stavnõÂho soudu ze dne 17. uÂnora 1999 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ § 44 odst. 1 põÂsm. d) a § 44 odst. 2 zaÂkona cÏ. 288/1995
68. N aÂ le z U
Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch)
69. N aÂ le z UÂstavnõÂho soudu ze dne 16. uÂnora 1999 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta MnõÂsÏku pod Brdy
cÏ. 52/1996 o omezujõÂcõÂch opatrÏenõÂch k zabezpecÏenõÂ mõÂstnõÂch zaÂlezÏitostõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku
70. N aÂ le z UÂstavnõÂho soudu ze dne 18. uÂnora 1999 ve veÏci oveÏrÏenõÂ volby senaÂtorky JUDr. Dagmar LastoveckeÂ
71. Vy hl aÂ sÏ k a Ministerstva dopravy a spojuÊ o prÏepravnõÂm rÏaÂdu pro silnicÏnõÂ dopravu osob
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
O pa t rÏ e n õÂ CÏeskeÂho statistickeÂho uÂrÏadu, kteryÂm se doplnÏuje Program statistickyÂch zjisÏt'ovaÂnõÂ na rok 1999

68
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud rozhodl dne 17. uÂnora 1999 v pleÂnu o naÂvrhu Ing. J. B. a P. M. na zrusÏenõÂ § 44 odst. 1 põÂsm. d)
a § 44 odst. 2 zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch),
takto:
NaÂvrh se zamõÂtaÂ.
O d uÊ v odn eÏ n õÂ
Navrhovatel Ing. J. B. podal dne 10. dubna 1998 UÂstavnõÂmu soudu uÂstavnõÂ stõÂzÏnost proti rozsudku KrajskeÂho soudu v BrneÏ cÏ. j. 29 Ca 40/97-19 ze dne 3. uÂnora 1998, jõÂmzÏ byla zamõÂtnuta zÏaloba proti rozhodnutõÂm
policejnõÂch orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky, ktereÂ nevyhoveÏly jeho zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu s odkazem na
§ 44 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch),
s oduÊvodneÏnõÂm, zÏe zÏadatel nenõÂ bezuÂhonnyÂ, protozÏe byl pravomocneÏ odsouzen pro uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin a dosud
neuplynulo 10 let od pravomocneÂho odsouzenõÂ nebo od ukoncÏenõÂ trestu odneÏtõÂ svobody. SoucÏasneÏ s uÂstavnõÂ
stõÂzÏnostõÂ podal navrhovatel naÂvrh na zrusÏenõÂ § 44 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch. V oduÊvodneÏnõÂ
sveÂho naÂvrhu uvedl, zÏe pozÏaÂdal o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu, avsÏak jeho zÏaÂdost byla prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny policie
zamõÂtnuta s odkazem na uvedeneÂ ustanovenõÂ zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch z toho duÊvodu, zÏe nenõÂ bezuÂhonnyÂ,
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protozÏe byl v roce 1991 uznaÂn vinnyÂm trestnyÂm cÏinem zneuzÏõÂvaÂnõÂ pravomoci verÏejneÂho cÏinitele a odsouzen
k peneÏzÏiteÂmu trestu ve vyÂsÏi 2 000 KcÏ. Podle naÂzoru navrhovatele legaÂlnõÂ i soudnõÂ vyÂklad tohoto ustanovenõÂ
zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch, totizÏ to, zÏe se tyÂkaÂ i peneÏzÏityÂch trestuÊ, s nimizÏ nenõÂ spojen vyÂkon trestu odneÏtõÂ
svobody, vede k mimorÏaÂdneÂ tvrdosti a dostaÂvaÂ se do rozporu s principem praÂvnõÂho staÂtu zakotvenyÂm v cÏlaÂnku 1
UÂstavy CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹UÂstavaª), nebot' fakticky umozÏnÏuje staveÏt do jedneÂ roviny osoby, jejichzÏ cÏiny
vyzÏadujõÂ k naÂpraveÏ pouze peneÏzÏityÂ trest, s osobami, za jejichzÏ trestneÂ cÏiny je nezbytneÂ pouzÏõÂt podstatneÏ
zaÂvazÏneÏjsÏõÂ sankce [§ 44 odst. 1 põÂsm. a) a b) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch]. Navrhovatel se cõÂtõÂ byÂt tõÂmto postupem
diskriminovaÂn, kdyzÏ navõÂc poukazuje na rozpor mezi skutecÏnostõÂ, zÏe podle trestnõÂho zaÂkona se po zahlazenõÂ
odsouzenõÂ na pachatele hledõÂ, jako by se trestneÂho cÏinu nedopustil, avsÏak podle jineÂho zaÂkona (zaÂkona o strÏelnyÂch
zbranõÂch) se na neÏj hledõÂ, jako by k zahlazenõÂ nedosÏlo.
Â stavnõÂho soudu zabyÂval splneÏnõÂm podmõÂnek § 74 zaÂkona
S ohledem na uvedeneÂ skutecÏnosti se IV. senaÂt U
Â stavnõÂm soudu, (daÂle jen ¹zaÂkon o UÂstavnõÂm souduª) a poteÂ, co dospeÏl ke kladneÂmu zaÂveÏru,
cÏ. 182/1993 Sb., o U
Â S 165/98-14 ze dne 14. kveÏtna 1998 rÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti podle § 78 odst. 1 zaÂkona
usnesenõÂm cÏ. j. IV. U
Â stavnõÂm soudu prÏerusÏil a naÂvrh na zrusÏenõÂ § 44 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch postoupil pleÂnu
oU
UÂstavnõÂho soudu. VeÏc byla zapsaÂna pod sp. zn. Pl. UÂS 16/98.
Navrhovatel P. M. podal dne 17. srpna 1998 uÂstavnõÂ stõÂzÏnost proti rozsudku KrajskeÂho soudu v OstraveÏ
cÏ. j. 22 Ca 431/97-20 ze dne 6. kveÏtna 1998, jõÂmzÏ byla zamõÂtnuta zÏaloba proti rozhodnutõÂm policejnõÂch orgaÂnuÊ
CÏeskeÂ republiky, ktereÂ nevyhoveÏly jeho zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu s odkazem na § 44 odst. 1 põÂsm. d)
a § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch s oduÊvodneÏnõÂm, zÏe zÏadatel nenõÂ bezuÂhonnyÂ, protozÏe byl pravomocneÏ
odsouzen pro trestnyÂ cÏin a k zahlazenõÂ odsouzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona se prÏi posuzovaÂnõÂ bezuÂhonnosti osoby
neprÏihlõÂzÏõÂ. SoucÏasneÏ s uÂstavnõÂ stõÂzÏnostõÂ podal navrhovatel naÂvrh na zrusÏenõÂ § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch
zbranõÂch. V oduÊvodneÏnõÂ sveÂho naÂvrhu uvedl, zÏe jedinyÂm duÊvodem, procÏ mu nebyl vydaÂn zbrojnõÂ pruÊkaz, byla
skutecÏnost, zÏe byl v roce 1991 uznaÂn vinnyÂm trestnyÂm cÏinem podle § 277 odst. 1 põÂsm. b) a odst. 2 põÂsm. a)
trestnõÂho zaÂkona a byl mu ulozÏen podmõÂneÏnyÂ trest odneÏtõÂ svobody v trvaÂnõÂ 6 meÏsõÂcuÊ se zkusÏebnõÂ dobou 1 roku,
prÏicÏemzÏ naÂsledujõÂcõÂm usnesenõÂm VojenskeÂho obvodoveÂho soudu v Olomouci sp. zn. 2 T 109/91 ze dne 25. cÏervna
1992 bylo uznaÂno, zÏe se osveÏdcÏil a hledõÂ se na neÏho podle § 60 odst. 4 trestnõÂho zaÂkona, jako by nebyl odsouzen.
Na tomto zaÂkladeÏ pak KrajskyÂ soud v OstraveÏ, stejneÏ jako drÏõÂve orgaÂny Policie CÏeskeÂ republiky, dospeÏl k zaÂveÏru,
zÏe nesplnÏuje podmõÂnku bezuÂhonnosti stanovenou v § 44 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch. TrestneÏpraÂvnõÂ duÊsledky osveÏdcÏenõÂ ve zkusÏebnõÂ dobeÏ jsou podle naÂzoru soudu praÂvneÏ irelevantnõÂ, protozÏe spraÂvnõÂ orgaÂn
musõÂ prÏi posuzovaÂnõÂ bezuÂhonnosti zÏadatele duÊsledneÏ vychaÂzet z legaÂlnõÂ definice tohoto pojmu a nemuÊzÏe prÏihlõÂzÏet
k trestneÏpraÂvnõÂm duÊsledkuÊm vyplyÂvajõÂcõÂm z § 60 odst. 4 trestnõÂho zaÂkona. KrajskyÂ soud zastaÂval naÂzor, zÏe podle
§ 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch je nutno prÏihlõÂzÏet nejen k odsouzenõÂ, ktereÂ bylo zahlazeno, ale
i k odsouzenõÂ, u ktereÂho platõÂ zaÂkonnaÂ domneÏnka neodsouzenõÂ. Podle naÂzoru navrhovatele je tento vyÂklad
extenzivnõÂ a omezuje zÏadatele v jeho praÂvu na vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu. NavõÂc je otaÂzkou, zda lze na tento
prÏõÂpad aplikovat § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch, kdyzÏ institut zahlazenõÂ odsouzenõÂ je veÏcneÏ odlisÏnyÂ od
institutu zaÂkonneÂ domneÏnky neodsouzenõÂ. AplikacõÂ uvedeneÂho ustanovenõÂ dosÏlo k porusÏenõÂ navrhovatelova
praÂva na osobnõÂ cÏest a dobrou poveÏst podle cÏl. 10 Listiny zaÂkladnõÂch praÂv a svobod (daÂle jen ¹Listinaª) a je
daÂn i rozpor s cÏl. 40 odst. 2 Listiny, kdyzÏ je vyloucÏeno, aby se osobeÏ, kteraÂ je povazÏovaÂna za nevinnou, protozÏe
k jejõÂmu odsouzenõÂ nelze prÏihlõÂzÏet, prÏicÏõÂtalo k tõÂzÏi, zÏe spaÂchala trestnyÂ cÏin.
Â stavnõÂm soudu, rozhodl IV. senaÂt
Po zjisÏteÏnõÂ, zÏe i tento naÂvrh splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ v § 74 zaÂkona o U
UÂstavnõÂho soudu podle § 78 odst. 1 zaÂkona o UÂstavnõÂm soudu usnesenõÂm cÏ. j. IV. UÂS 366/98 ze dne 13. rÏõÂjna 1998
o prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti a naÂvrh na zrusÏenõÂ § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch postoupil pleÂnu
UÂstavnõÂho soudu. VeÏc byla zapsaÂna pod sp. zn Pl. UÂS 27/98.
PleÂnum UÂstavnõÂho soudu pak usnesenõÂm Pl. UÂS 16/98 ze dne 20. ledna 1999 rozhodlo o spojenõÂ obou naÂvrhuÊ
ke spolecÏneÂmu projednaÂnõÂ a rozhodnutõÂ, prÏicÏemzÏ budou nadaÂle vedeny pod sp. zn. Pl. UÂS 16/98.
UÂstavnõÂmu soudu byl pod sp. zn. Pl. UÂS 1/99 prÏedlozÏen i naÂvrh P. K. na zrusÏenõÂ § 40 odst. 1 põÂsm. e), § 44
odst. 1 põÂsm. d) a § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch. NaÂvrh na zrusÏenõÂ uvedenyÂch ustanovenõÂ byl podaÂn
v souvislosti s uÂstavnõÂ stõÂzÏnostõÂ ze dne 7. prosince 1998 proti rozsudku KrajskeÂho soudu v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch
Â stavnõÂ soud usnesenõÂm cÏ. j. Pl. UÂS 1/99 ze dne 28. ledna 1999 tento
cÏ. j. 10 Ca 201/98-25 ze dne 23. zaÂrÏõÂ 1998. U
naÂvrh podle § 43 odst. 1 põÂsm. e) zaÂkona o UÂstavnõÂm soudu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, odmõÂtl, protozÏe
Â stavnõÂm soudu je naÂvrh neprÏõÂpustnyÂ, jestlizÏe
shledal, zÏe tento naÂvrh je neprÏõÂpustnyÂ. Podle § 35 odst. 2 zaÂkona o U
UÂstavnõÂ soud jizÏ v teÂzÏe veÏci jednaÂ. V rÏõÂzenõÂ o prÏedmeÏtneÂm naÂvrhu byla tato podmõÂnka splneÏna, protozÏe o teÂzÏe veÏci
Â S 16/98. ProjednaÂnõÂ naÂvrhu vedeneÂho pod sp. zn. Pl. U
Â S 1/
jednaÂ UÂstavnõÂ soud v rÏõÂzenõÂ vedeneÂm pod sp. zn. Pl. U
/99 tedy braÂnila prÏekaÂzÏka veÏci zahaÂjeneÂ. Navrhovatel vsÏak meÏl praÂvo uÂcÏasti na jednaÂnõÂ o drÏõÂve podaneÂm naÂvrhu
jako vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk.
PoslaneckaÂ sneÏmovna Parlamentu CÏeskeÂ republiky poukaÂzala ve sveÂm vyjaÂdrÏenõÂ na duÊvodovou zpraÂvu k § 44
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odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch, podle nõÂzÏ je kriteÂrium bezuÂhonnosti dalsÏõÂ naÂrocÏnou podmõÂnkou, jezÏ
by meÏla v nejveÏtsÏõÂ mõÂrÏe znemozÏnit vydaÂvaÂnõÂ zbrojnõÂch pruÊkazuÊ osobaÂm, ktereÂ vzhledem ke sveÂ minulosti a soucÏasnyÂm prokazatelnyÂm informacõÂm o nich mohou byÂt potenciaÂlnõÂmi nositeli nebezpecÏõÂ ze zneuzÏitõÂ zbraneÏ.
UstanovenõÂ § 44 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch obsahuje zejmeÂna vybraneÂ nejzaÂvazÏneÏjsÏõÂ trestneÂ cÏiny, ktereÂ jsou
odstupnÏovaÂny podle mõÂry spolecÏenskeÂ nebezpecÏnosti, cÏemuzÏ odpovõÂdaÂ i deÂlka doby, po kterou zÏadatel o zbrojnõÂ
pruÊkaz nemuÊzÏe byÂt povazÏovaÂn za bezuÂhonnou osobu. CõÂlem napadeneÂho ustanovenõÂ je tedy podle naÂzoru
PoslaneckeÂ sneÏmovny prÏedevsÏõÂm ochrana spolecÏnosti prÏed potenciaÂlnõÂm zneuzÏitõÂm zbraneÏ. Z tohoto duÊvodu
je nerozhodneÂ, zda byl pachateli takoveÂho trestneÂho cÏinu ulozÏen trest odneÏtõÂ svobody nebo jinyÂ trest anebo zÏe
odsouzenõÂ za takovyÂ trestnyÂ cÏin bylo jizÏ pro jineÂ uÂcÏely podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ zahlazeno. Pominout nelze ani
nerovnost spocÏõÂvajõÂcõÂ v tom, zÏe po prÏõÂpadneÂm zrusÏenõÂ prÏedmeÏtneÂho ustanovenõÂ by mohl byÂt vydaÂn zbrojnõÂ
pruÊkaz osobeÏ, kteraÂ byla pravomocneÏ odsouzena pro uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin, nikoliv vsÏak osobeÏ, kteraÂ je podle
§ 45 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch pouze tzv. nespolehlivaÂ, nebot' byla v poslednõÂch 3 letech pravomocneÏ uznaÂna
vinnou za stanovenyÂ prÏestupek. Za tohoto stavu veÏci nelze nezÏ vyjaÂdrÏit stanovisko, zÏe zaÂkonodaÂrnyÂ sbor jednal
v prÏesveÏdcÏenõÂ, zÏe prÏijatyÂ zaÂkon je v souladu s UÂstavou, uÂstavnõÂm porÏaÂdkem a nasÏõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem, prÏicÏemzÏ je na
UÂstavnõÂm soudu, aby podanyÂ naÂvrh posoudil a vydal prÏõÂslusÏneÂ rozhodnutõÂ.
Ve sveÂm dalsÏõÂm vyjaÂdrÏenõÂ PoslaneckaÂ sneÏmovna zaujala stanovisko i ve vztahu k naÂvrhu na zrusÏenõÂ § 44
odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch. Z jejõÂho vyjaÂdrÏenõÂ vyplyÂvaÂ, zÏe praÂvo na vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu je
omezeno § 44 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch, a nikoliv § 44 odst. 2 tohoto zaÂkona, kteryÂ pouze
vylucÏuje prÏihlõÂzÏet k trestneÏpraÂvnõÂm duÊsledkuÊm zahlazenõÂ odsouzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona. Lze se prÏitom
domnõÂvat, zÏe absence § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch by nemeÏla, a to i prÏes prÏõÂpadneÂ zahlazenõÂ
odsouzenõÂ podle trestneÏpraÂvnõÂch prÏedpisuÊ, vliv na stanovenou deÂlku doby, po kterou se zÏadatel o zbrojnõÂ pruÊkaz
nepovazÏuje za bezuÂhonneÂho. ToteÂzÏ platõÂ i pro institut tzv. osveÏdcÏenõÂ podle § 60 trestnõÂho zaÂkona. SoucÏasneÏ nelze
prÏehleÂdnout ani skutecÏnost, zÏe o zahlazenõÂ odsouzenõÂ rozhoduje soud na zÏaÂdost nebo naÂvrh opraÂvneÏnyÂch osob,
z cÏehozÏ vyplyÂvaÂ, zÏe posouzenõÂ bezuÂhonnosti pro uÂcÏely zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch by v prÏõÂpadeÏ, zÏe by se
prÏihlõÂzÏelo k zahlazenõÂ odsouzenõÂ, zaÂviselo pouze na tom, zda byl takovyÂ podneÏt soudu podaÂn a jak o neÏm bylo
rozhodnuto. DaÂle PoslaneckaÂ sneÏmovna uvedla, zÏe se u zahlazenõÂ odsouzenõÂ podle § 69 a 70 trestnõÂho zaÂkona
a u osveÏdcÏenõÂ podle § 60 trestnõÂho zaÂkona sice jednaÂ o odlisÏneÂ instituty, jejich duÊsledky jsou vsÏak totozÏneÂ, tzn., zÏe
se v obou prÏõÂpadech na pachatele hledõÂ, jako by nebyl odsouzen. RozlisÏovaÂnõÂ teÏchto institutuÊ z hlediska splneÏnõÂ
podmõÂnek pro vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu povazÏuje proto za bezprÏedmeÏtneÂ. PoslaneckaÂ sneÏmovna povazÏuje za
bezprÏedmeÏtnou teÂzÏ skutecÏnost, zÏe poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 13) k § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch
obsahuje pouze odkaz na ustanovenõÂ trestnõÂho zaÂkona a trestnõÂho rÏaÂdu tyÂkajõÂcõÂ se zahlazenõÂ odsouzenõÂ, protozÏe
poznaÂmka pod cÏarou nenõÂ soucÏaÂstõÂ normativnõÂho textu praÂvnõÂho prÏedpisu, a nemaÂ proto normativnõÂ povahu. I zde
PoslaneckaÂ sneÏmovna vyjaÂdrÏila naÂzor, zÏe zaÂkonodaÂrnyÂ sbor jednal v prÏesveÏdcÏenõÂ, zÏe prÏijatyÂ zaÂkon je v souladu
Â stavou, uÂstavnõÂm porÏaÂdkem a nasÏõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem.
sU
Z teÏsnopiseckeÂ zpraÂvy o 36. schuÊzi PoslaneckeÂ sneÏmovny Parlamentu CÏeskeÂ republiky ve dnech 31. rÏõÂjna
± 3. listopadu 1995 vyplyÂvaÂ, zÏe zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch byl na teÂto schuÊzi prÏijat potrÏebnou veÏtsÏinou poslancuÊ
podle cÏl. 39 odst. 1 a 2 UÂstavy pomeÏrem hlasuÊ 65 proti 27. K projednaÂnõÂ a prÏijetõÂ zaÂkona dosÏlo na zaÂkladeÏ
vlaÂdnõÂho naÂvrhu cÏ. 1665 ze dne 8. uÂnora 1995 a spolecÏneÂ zpraÂvy vyÂboruÊ PoslaneckeÂ sneÏmovny (sneÏmovnõÂ
tisk 1665). Tento zaÂkon byl vyhlaÂsÏen v cÏaÂstce 75 SbõÂrky zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky rozeslaneÂ dne 13. prosince
1995 a nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. brÏezna 1996. Lze tedy mõÂt za to, zÏe zaÂkon byl prÏijat a vydaÂn v mezõÂch UÂstavou
Â stavnõÂm soudu).
stanoveneÂ kompetence a uÂstavneÏ prÏedepsanyÂm zpuÊsobem (§ 68 odst. 2 zaÂkona o U
K naÂvrhu na zrusÏenõÂ uvedenyÂch ustanovenõÂ zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch podalo sveÂ vyjaÂdrÏenõÂ i Ministerstvo
vnitra. Z vyjaÂdrÏenõÂ vyplyÂvaÂ, zÏe zahlazenõÂm odsouzenõÂ maÂ § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch na mysli
vsÏechny prÏõÂpady vzniku fikce neodsouzenõÂ. V prÏõÂpadeÏ opacÏneÂho vyÂkladu by totizÏ zejmeÂna v prÏõÂpadeÏ trestnyÂch
cÏinuÊ uvedenyÂch v § 44 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch, tedy trestnyÂch cÏinuÊ neuvedenyÂch v põÂsmenech a) a b), jestlizÏe byly spaÂchaÂny uÂmyslneÏ a neuplynulo alesponÏ 10 let od pravomocneÂho odsouzenõÂ nebo od
ukoncÏenõÂ vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody v prÏõÂpadeÏ, zÏe byl tento trest ulozÏen, mohlo mõÂt pravomocneÂ odsouzenõÂ
za stejnyÂ trestnyÂ cÏin pro ruÊzneÂ osoby odlisÏneÂ duÊsledky z hlediska splneÏnõÂ podmõÂnky bezuÂhonnosti. TõÂm by byla
podle naÂzoru Ministerstva vnitra porusÏena zaÂsada rovnosti v praÂvech podle cÏl. 1 Listiny. Ministerstvo vnitra daÂle
uvedlo, zÏe pouzÏitõÂ prÏõÂsneÏjsÏõÂch hledisek bezuÂhonnosti v prÏõÂpadeÏ zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch je oduÊvodneÏneÂ.
UstanovenõÂ zaÂkona tyÂkajõÂcõÂ se bezuÂhonnosti je trÏeba chaÂpat jako restriktivnõÂ opatrÏenõÂ, jezÏ maÂ za uÂcÏel snõÂzÏit pocÏet
drzÏiteluÊ zbrojnõÂch pruÊkazuÊ a tõÂm takeÂ zbranõÂ, a to zejmeÂna zprÏõÂsneÏnõÂm podmõÂnek pro zõÂskaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu.
K restriktivnõÂm opatrÏenõÂm se prÏistoupilo i v jinyÂch zemõÂch a byly zavedeny i v neÏkteryÂch staÂtech EvropskeÂ unie.
ZaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch byl chaÂpaÂn jako zaÂkon speciaÂlnõÂ se zvlaÂsÏtnõÂ uÂpravou bezuÂhonnosti a jejõÂho posuzovaÂnõÂ. OstatneÏ, pokud tento zaÂkon po splneÏnõÂ stanovenyÂch podmõÂnek stanovõÂ praÂvo na zõÂskaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu
Â stavou
pro fyzickou osobu, v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ se nejednaÂ o naplneÏnõÂ neÏktereÂho z praÂv a svobod zalozÏenyÂch U
nebo Listinou. RovneÏzÏ nemuÊzÏe podle naÂzoru Ministerstva vnitra pouzÏitõÂm § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch
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zbranõÂch dojõÂt k narusÏenõÂ praÂva na ochranu dobreÂ poveÏsti podle cÏl. 10 odst. 1 Listiny. PosuzovaÂnõÂ podmõÂnek
stanovenyÂch zaÂkonem se deÏje v neverÏejneÂm rÏõÂzenõÂ prÏed orgaÂnem Policie CÏeskeÂ republiky a duÊvody, procÏ nenõÂ
mozÏno zbrojnõÂ pruÊkaz vydat, jsou sdeÏlovaÂny pouze zÏadateli. Ministerstvo vnitra proto navrhuje zamõÂtnutõÂ naÂvrhu.
Podstatou naÂvrhu na zrusÏenõÂ § 44 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch je tvrzenõÂ, zÏe toto ustanovenõÂ
je v rozporu s principem praÂvnõÂho staÂtu zakotvenyÂm v cÏl. 1 UÂstavy, jakozÏ i s principem rovnosti v duÊstojnosti
a praÂvech zakotvenyÂm v cÏl. 1 Listiny, nebot' odejmutõÂm praÂva na zõÂskaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu osobaÂm, ktereÂ byly
postizÏeny pouze peneÏzÏityÂm trestem, dochaÂzõÂ ve skutecÏnosti k jejich diskriminaci. Podstatou naÂvrhu na zrusÏenõÂ
§ 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch je tvrzenõÂ, zÏe toto ustanovenõÂ je v rozporu s cÏl. 10 odst. 1 Listiny, nebot'
nenõÂ respektovaÂn praÂvnõÂ duÊsledek zahlazenõÂ podle § 70 odst. 1 trestnõÂho zaÂkona, podle ktereÂho, bylo-li odsouzenõÂ
zahlazeno, hledõÂ se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.
NaÂvrh na zrusÏenõÂ § 44 odst. 1 põÂsm. d) a § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch se zaklaÂdaÂ na 2 argumentech. PrvnõÂm je absence rozlisÏovaÂnõÂ mezi z hlediska sankce rozdõÂlnyÂmi trestnyÂmi cÏiny prÏi posuzovaÂnõÂ bezÂ stavy; druhyÂm je pak dotcÏenõÂ
uÂhonnosti, v cÏemzÏ je spatrÏovaÂno porusÏenõÂ principu praÂvnõÂho staÂtu podle cÏl. 1 U
zaÂkladnõÂho praÂva vyplyÂvajõÂcõÂho z cÏl. 10 odst. 1 Listiny, protozÏe nenõÂ respektovaÂn praÂvnõÂ duÊsledek zahlazenõÂ dle
§ 70 odst. 1 trestnõÂho zaÂkona, podle neÏhozÏ, bylo-li odsouzenõÂ zahlazeno, hledõÂ se na pachatele, jako by nebyl
odsouzen.
Nutno poznamenat, zÏe zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch, kteryÂ nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. brÏezna 1996, zavaÂdõÂ pro
vsÏechny obcÏany naÂrok na zõÂskaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu, avsÏak po splneÏnõÂ vsÏech zaÂkonem stanovenyÂch podmõÂnek.
JednaÂ se tedy (na rozdõÂl od minulosti) o veÏc naÂrokovou (v minulosti tento naÂrok daÂn nebyl a o mozÏnosti zõÂskaÂnõÂ
zbrojnõÂho pruÊkazu rozhodoval spraÂvnõÂ orgaÂn policie). ZaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch ve sveÂ cÏaÂsti sÏesteÂ upravuje
podmõÂnky vedoucõÂ k zõÂskaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu. Ten (v prÏõÂpadeÏ splneÏnõÂ stanovenyÂch podmõÂnek) vydaÂvaÂ okresnõÂ
rÏeditelstvõÂ Policie CÏeskeÂ republiky. KromeÏ dosazÏenõÂ prÏedepsaneÂho veÏku, zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, zdravotnõÂ zpuÊsobilosti a odborneÂ zpuÊsobilosti je pozÏadovaÂna i bezuÂhonnost a spolehlivost. Oproti drÏõÂveÏjsÏõÂ praÂvnõÂ
uÂpraveÏ jsou tak jednoznacÏneÏ stanoveny prÏesneÂ a prÏehledneÂ podmõÂnky, za jejichzÏ splneÏnõÂ lze zbrojnõÂ pruÊkaz vydat,
prÏesneÏji rÏecÏeno, za jejichzÏ splneÏnõÂ zbrojnõÂ pruÊkaz vydaÂn byÂt musõÂ. Je v teÏchto souvislostech na mõÂsteÏ uÂvaha, zda je
za daneÂho stavu veÏci zõÂskaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu veÏcõÂ naÂrocÏnou a obtõÂzÏnou, jinyÂmi slovy, zda podmõÂnky stanoveneÂ
zaÂkonem o strÏelnyÂch zbranõÂch jsou prÏõÂlisÏ prÏõÂsneÂ (posuzovaÂno takeÂ v souvislosti s podanyÂm naÂvrhem ± tedy
i z hlediska stanovenõÂ rozsahu bezuÂhonnosti tak, jak ji zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch vyzÏaduje). Podle prÏesveÏdcÏenõÂ
UÂstavnõÂho soudu lze zaÂkonodaÂrcem zvoleneÂ rÏesÏenõÂ poklaÂdat za prÏijatelneÂ, nikoli za neprÏimeÏrÏeneÂ. KonecÏneÏ ovsÏem
takto zvolenou uÂpravu nelze poklaÂdat za protiuÂstavnõÂ, a to ani z hlediska, ktereÂ zduÊraznil navrhovatel, maje na
Â stavy, kdy je namõÂtaÂna mimorÏaÂdnaÂ tvrdost, kteraÂ se dostaÂvaÂ do rozporu s prinmysli prÏedevsÏõÂm rozpor s cÏl. 1 U
cipem praÂvnõÂho staÂtu, kdyzÏ fakticky umozÏnÏuje staveÏt do jedneÂ roviny osoby, jejichzÏ trestneÂ cÏiny vyzÏadujõÂ k naÂpraveÏ pouze peneÏzÏityÂ trest, s osobami, za jejichzÏ trestneÂ cÏiny je nezbytneÂ pouzÏõÂt prÏõÂsneÏjsÏõÂch sankcõÂ. UÂstavnõÂ soud
v rÏadeÏ svyÂch rozhodnutõÂ vylozÏil obsah uÂstavnõÂho principu rovnosti. Identifikoval se v nich [zejmeÂna v naÂlezech ve
Â S 16/93 (SbõÂrka UÂS cÏ. 1, str. 194 ± 5, 205 ± 6), Pl. UÂS 36/93 (SbõÂrka UÂS cÏ. 1,
veÏcech vedenyÂch pod sp. zn. Pl. U
Â S cÏ. 4, str. 218), Pl. UÂS 9/95 (SbõÂrka U
Â S cÏ. 5, str. 137)] s chaÂpaÂnõÂm uÂstavnõÂho
str. 179), Pl. UÂS 5/95 (SbõÂrka U
Â stavnõÂm soudem CÏSFR (SbõÂrka U
Â S CÏSFR, 1992, cÏ. 11): ¹Je jisteÏ veÏcõÂ staÂtu,
principu rovnosti, jak byl vyjaÂdrÏen U
aby v zaÂjmu zajisÏteÏnõÂ svyÂch funkcõÂ rozhodl, zÏe urcÏiteÂ skupineÏ poskytne meÂneÏ vyÂhod jako jineÂ. Ani zde vsÏak
nemuÊzÏe postupovat libovolneÏ... . Pokud zaÂkon urcÏuje prospeÏch jedneÂ skupiny a zaÂrovenÏ tõÂm stanovõÂ neuÂmeÏrneÂ
povinnosti jineÂ, muÊzÏe se tak staÂt pouze s odvolaÂnõÂm na verÏejneÂ hodnoty.ª. UÂstavnõÂ soud odmõÂtl absolutnõÂ chaÂpaÂnõÂ
principu rovnosti, prÏicÏemzÏ daÂle konstatoval: ¹rovnost obcÏanuÊ nelze chaÂpat jako kategorii abstraktnõÂ, nyÂbrzÏ jako
Â S cÏ. 1, str. 179)]. Obsah
rovnost relativnõÂ, jak ji majõÂ na mysli vsÏechny modernõÂ uÂstavyª [Pl. UÂS 36/93 (SbõÂrka U
principu rovnosti tõÂm posunul do oblasti uÂstavneÏpraÂvnõÂ akceptovatelnosti hledisek odlisÏovaÂnõÂ subjektuÊ a praÂv.
Hledisko prvnõÂ prÏitom spatrÏuje ve vyloucÏenõÂ libovuÊle. Hledisko druheÂ vyplyÂvaÂ z praÂvnõÂho naÂzoru vyjaÂdrÏeneÂho
v naÂlezu ve veÏci vedeneÂ pod sp. zn. Pl. UÂS 4/95 (SbõÂrka UÂS cÏ. 3, str. 209): ¹nerovnost v sociaÂlnõÂch vztazõÂch, maÂ-li
se dotknout zaÂkladnõÂch lidskyÂch praÂv, musõÂ dosaÂhnout intenzity, zpochybnÏujõÂcõÂ, alesponÏ v urcÏiteÂm smeÏru, jizÏ
samu podstatu rovnosti. To se zpravidla deÏje tehdy, je-li s porusÏenõÂm rovnosti spojeno i porusÏenõÂ jineÂho zaÂkladnõÂho praÂva, naprÏ. praÂva vlastnit majetek podle cÏl. 11 Listiny, neÏktereÂho z politickyÂch praÂv podle cÏl. 17 a naÂsl.
Â S 5/95
Listiny, praÂv naÂrodnostnõÂch a etnickyÂch mensÏin podle cÏl. 24 a naÂsl. Listiny a podobneÏ [shodneÏ i Pl. U
(SbõÂrka UÂS cÏ. 4, str. 217 ± 18)]. Hlediskem druhyÂm prÏi posuzovaÂnõÂ protiuÂstavnosti praÂvnõÂho prÏedpisu cÏi jeho cÏaÂsti
zaklaÂdajõÂcõÂ nerovnost je tedy dotcÏenõÂ neÏktereÂho ze zaÂkladnõÂch praÂv a svobod. Pokud navrhovatel namõÂtaÂ, zÏe
Â stavy), bylo by mozÏneÂ
zaÂkonodaÂrce posuzuje stejnyÂm zpuÊsobem nerovneÂ prÏõÂpady (cÏõÂmzÏ by meÏl porusÏit cÏl. 1 U
s nõÂm souhlasit pouze tehdy, jestlizÏe by tak cÏinil libovolneÏ, resp. by tõÂm zasaÂhl do zaÂkladnõÂho praÂva nebo svobody.
VymezenõÂ okruhu osob dle § 44 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch vsÏak libovolneÂ nenõÂ. Je daÂno
dostatecÏneÏ urcÏiteÏ a srozumitelneÏ znakem uÂmyslneÂho spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu a v tom obsazÏenou informacõÂ
o mravnõÂ zpuÊsobilosti zÏadatele o vydaÂnõÂ zbrojnõÂho pruÊkazu. JelikozÏ ¹praÂvoª na strÏelnou zbranÏ nenõÂ zaÂkladnõÂm
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praÂvem, nenõÂ namõÂtanou nerovnostõÂ napadeneÂho zaÂkonneÂho ustanovenõÂ dotcÏeno neÏktereÂ ze zaÂkladnõÂch praÂv
a svobod, a nenõÂ proto daÂn ani duÊvod jeho zrusÏenõÂ pro porusÏenõÂ praÂva rovnosti.
K omezenõÂ zaÂkladnõÂch praÂv cÏi svobod, i kdyzÏ jejich uÂstavnõÂ uÂprava omezenõÂ neprÏedpoklaÂdaÂ, muÊzÏe dojõÂt
v prÏõÂpadeÏ jejich kolize. V teÏchto situacõÂch je nutneÂ stanovit podmõÂnky, za jejichzÏ splneÏnõÂ maÂ prioritu jedno
zaÂkladnõÂ praÂvo cÏi svoboda, a za splneÏnõÂ kteryÂch jineÂ. ZaÂkladnõÂ je v teÂto souvislosti maxima, podle ktereÂ zaÂkladnõÂ
praÂvo cÏi svobodu lze omezit pouze v zaÂjmu jineÂho zaÂkladnõÂho praÂva cÏi svobody.
V posuzovaneÂ veÏci se v kolizi ocitajõÂ zaÂkladnõÂ praÂvo plynoucõÂ z cÏl. 10 odst. 1 Listiny (promõÂtajõÂcõÂ se kromeÏ
jineÂho v § 69 a 70 trestnõÂho zaÂkona) a zaÂkladnõÂ praÂvo na zÏivot (cÏl. 6 odst. 1, 2 Listiny), prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ zaÂkladnõÂ
praÂva, jejichzÏ omezenõÂ by bylo lze docõÂlit pouzÏitõÂm strÏelnyÂch zbranõÂ, (cÏl. 11 odst. 1, cÏl. 12 odst. 1, cÏl. 13 Listiny
a jisteÏ i dalsÏõÂ). PrÏi posuzovaÂnõÂ mozÏnosti omezenõÂ zaÂkladnõÂho praÂva cÏi svobody ve prospeÏch jineÂho zaÂkladnõÂho
praÂva, resp. svobody lze stanovit tyto podmõÂnky, za jejichzÏ splneÏnõÂ maÂ prioritu jedno zaÂkladnõÂ praÂvo cÏi svoboda:
PrvnõÂ podmõÂnkou je jejich vzaÂjemneÂ pomeÏrÏovaÂnõÂ, druhou je pozÏadavek sÏetrÏenõÂ podstaty a smyslu omezovaneÂho zaÂkladnõÂho praÂva, resp. svobody (cÏl. 4 odst. 4 Listiny). VzaÂjemneÂ pomeÏrÏovaÂnõÂ ve vzaÂjemneÂ kolizi stojõÂcõÂch
zaÂkladnõÂch praÂv a svobod spocÏõÂvaÂ v naÂsledujõÂcõÂch kriteÂriõÂch ± prvnõÂm je kriteÂrium vhodnosti, tedy odpoveÏd' na
otaÂzku, zdali institut omezujõÂcõÂ urcÏiteÂ zaÂkladnõÂ praÂvo umozÏnÏuje dosaÂhnout sledovanyÂ cõÂl ± tj. ochranu jineÂho
zaÂkladnõÂho praÂva. V daneÂm prÏõÂpadeÏ, pokud je namõÂtaÂno, zÏe za urcÏityÂch konkreÂtnõÂch okolnostõÂ (v neÏkteryÂch
urcÏityÂch prÏõÂpadech) jevõÂ se tyto podmõÂnky prÏõÂsneÂ (stran zõÂskaÂnõÂ strÏelnyÂch zbranõÂ), jde pouze a vyÂlucÏneÏ o uÂvahu
zaÂkonodaÂrce v urcÏiteÂm cÏasu a prostoru. Je namõÂsteÏ prÏipomenout, zÏe oblast strÏelnyÂch zbranõÂ (jejich zõÂskaÂnõÂ
a drzÏenõÂ) je takovou sfeÂrou zÏivota spolecÏnosti, ve ktereÂ lze akceptovat postup obezrÏetnyÂ, kteryÂ je trÏeba pecÏliveÏ
zvazÏovat. StanoveneÂ podmõÂnky je mozÏneÂ oznacÏit za prÏõÂsneÏjsÏõÂ, rozhodneÏ vsÏak nejsou mimorÏaÂdneÏ striktnõÂ cÏi dokonce extreÂmnõÂ. UvedenaÂ ustanovenõÂ potom umozÏnÏujõÂ upevnit ochranu zaÂkladnõÂch lidskyÂch praÂv, jak byla
zmõÂneÏna.
KriteÂrium potrÏebnosti spocÏõÂvaÂ v porovnaÂnõÂ legislativnõÂho prostrÏedku omezujõÂcõÂho zaÂkladnõÂ praÂvo, resp.
svobodu s jinyÂmi opatrÏenõÂmi, umozÏnÏujõÂcõÂho dosaÂhnout stejneÂho cõÂle, avsÏak nedotyÂkajõÂcõÂho se zaÂkladnõÂch praÂv
a svobod. Ani zde nelze staÂtu vycÏõÂtat, zÏe by stanovenõÂm uvedenyÂch podmõÂnek vybocÏil z raÂmce, kteryÂ je v daneÂ
oblasti prÏimeÏrÏenyÂ, a nelze mõÂt ani za to, zÏe stanovenõÂm bezuÂhonnosti, a tedy vymezenõÂm urcÏiteÂ mõÂry mravnosti,
prÏesahuje prÏimeÏrÏenou mõÂru potrÏebnosti. TrÏetõÂm kriteÂriem je porovnaÂnõÂ zaÂvazÏnosti obou v kolizi stojõÂcõÂch
zaÂkladnõÂch praÂv. V posuzovaneÂm prÏõÂpadeÏ jednõÂm z nich je praÂvo na lidskou duÊstojnost, osobnõÂ cÏest, dobrou
poveÏst a ochranu sveÂho jmeÂna, druhyÂm potom praÂvo na zÏivot, prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ zaÂkladnõÂ praÂva, jejichzÏ omezenõÂ by
bylo mozÏneÂ docõÂlit uzÏitõÂm strÏelneÂ zbraneÏ, (cÏl. 11, cÏl. 12 odst. 1, cÏl. 13 Listiny a dalsÏõÂ). SoucÏaÂstõÂ porovnaÂnõÂ
zaÂvazÏnosti v kolizi stojõÂcõÂch zaÂkladnõÂch praÂv je i zvazÏovaÂnõÂ vyuzÏitõÂ praÂvnõÂch institutuÊ minimalizujõÂcõÂch argumenty
podlozÏenyÂ zaÂsah do jednoho z nich. V posuzovaneÂm prÏõÂpadeÏ rÏada argumentuÊ vypovõÂdaÂ ve prospeÏch zaÂkonodaÂrcem provedeneÂ uÂpravy, resp. podmõÂnky jõÂm stanoveneÂ nevybocÏujõÂ praÂveÏ z raÂmce prÏimeÏrÏenosti. Argument
empirickyÂ (prokazatelneÏ rok od roku naruÊstajõÂcõÂ pocÏet uÂmyslnyÂch trestnyÂch cÏinuÊ spaÂchanyÂch legaÂlneÏ drzÏenou
strÏelnou zbranõÂ), systeÂmovyÂ (staÂle veÏtsÏõÂ naÂruÊst razantnõÂch a zaÂvazÏnyÂch trestnyÂch cÏinuÊ), hodnotovyÂ (duÊrazneÂ
uÂtoky na zÏivot a majetek obcÏanuÊ). PrÏõÂpadneÂ uÂvahy o praÂvu na sebeobranu je trÏeba v danyÂch souvislostech
odmõÂtnout ± praÂveÏ i s poukazem na to, zÏe ocÏ obtõÂzÏneÏjsÏõÂ bude mozÏnost strÏelnou zbranÏ zõÂskat a drzÏet, o to veÏtsÏõÂ
budou praÂveÏ mozÏnosti sebeobrany. SjednocujõÂcõÂm prvkem (u osob, kteryÂch se tyÂkaÂ prokaÂzaÂnõÂ bezuÂhonnosti) je
praÂveÏ skutecÏnost (§ 44 odst. 1 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch), zÏe se dopustily uÂmyslneÂho trestneÂho cÏinu. JisteÏzÏe se
takto posuzovanaÂ zaÂlezÏitost posunuje do roviny mravnõÂ cÏi snad moraÂlneÏ etickeÂ. Z hledisek jizÏ vylozÏenyÂch tedy
nenõÂ rozhodujõÂcõÂ zvazÏovat (a to ani z hledisek uÂstavneÏpraÂvnõÂch), o jakyÂ druh trestneÂ cÏinnosti cÏi o jakyÂ konkreÂtnõÂ
trestnyÂ cÏin sÏlo cÏi jakaÂ sankce byla v tom cÏi onom prÏõÂpadeÏ ulozÏena. Nelze tedy vycÏõÂtat zaÂkonodaÂrci, zÏe vuÊcÏi teÏmto
osobaÂm jevõÂ neduÊveÏru, a to ovsÏem praÂveÏ a jenom v souvislosti s tak zaÂvazÏnyÂm jevem, jako je drzÏenõÂ a vlastnictvõÂ
strÏelnyÂch zbranõÂ. NenõÂ tak mozÏneÂ hovorÏit o hypertrofii obecnosti a potrÏebnosti diferenciace, kteraÂ by zajistila
uÂstavnõÂ princip rovnosti. NapadeneÂ ustanovenõÂ zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch je dostatecÏneÏ konkreÂtnõÂ praÂveÏ
stanovenõÂm vsÏech jednoznacÏneÏ vymezenyÂch podmõÂnek, za kteryÂch lze strÏelnou zbranÏ zõÂskat a takeÂ ji drzÏet.
Z hlediska zminÏovaneÂ bezuÂhonnosti je to praÂveÏ ona doba (z hlediska zahlazenõÂ odsouzenõÂ) vymezenaÂ § 44 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch. Tato doba je stanovena prÏesneÏ a urcÏiteÏ a platõÂ takeÂ za prÏesneÏ
stanovenyÂch podmõÂnek pro vsÏechny subjekty stejneÏ. ZaÂkladnõÂ vztah k zaÂkonu o strÏelnyÂch zbranõÂch se i v prÏõÂpadech podrÏazenyÂch pod põÂsmenem d) § 44 odst. 1 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch sjednocuje a dostaÂvaÂ vyÂraz praÂveÏ
v souvislosti s uÂmyslnyÂm spaÂchaÂnõÂm trestneÂho cÏinu dotycÏnyÂch subjektuÊ s poukazem na vyÂraznyÂ a spolecÏensky
vyÂznamnyÂ jev, jako je drzÏenõÂ strÏelneÂ zbraneÏ a duÊsledky z toho plynoucõÂ.
I s odhleÂdnutõÂm od toho, zÏe vlastnit a drzÏet strÏelnou zbranÏ nenõÂ zaÂkladnõÂm lidskyÂm praÂvem (a zajisteÂ ani
praÂvem vlastnit majetek podle cÏl. 11 Listiny), prÏece jenom je namõÂsteÏ uveÂst, zÏe zaÂjem na ochraneÏ zaÂkladnõÂch praÂv,
jako jsou praÂvo na zÏivot, zdravõÂ cÏi ochranu majetku, je evidentnõÂ a s praÂvem na vlastnictvõÂ a drzÏenõÂ zbraneÏ
nesoumeÏrÏitelnyÂ. MozÏnosti sebeobrany v prÏõÂpadeÏ uÂtoku se strÏelnou zbranõÂ se staÂvajõÂ minimaÂlnõÂmi. Proto je namõÂsteÏ

Strana 2254

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 68 a 69 / 1999

CÏaÂstka 27

v oblasti mozÏnostõÂ zõÂskaÂnõÂ strÏelneÂ zbraneÏ postupovat uvaÂzÏliveÏ a pozorneÏ. OhledneÏ uÂvahy o rozporu napadeneÂho
ustanovenõÂ zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch s cÏl. 10 odst. 1 Listiny nutno odkaÂzat na to, co jizÏ bylo rÏecÏeno, snad
s dodatkem, zÏe i prÏi vyzÏadovaÂnõÂ opisu z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ je samozrÏejmou povinnostõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ
policie praÂva obsazÏenaÂ v cÏl. 10 odst. 1 Listiny respektovat. Listina samotnaÂ je zaÂkladnõÂm pramenem praÂvnõÂ uÂpravy
ochrany osobnõÂch uÂdajuÊ a spolu s dalsÏõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy, jako je naprÏ. obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, trestnõÂ zaÂkon
a zaÂkon o prÏestupcõÂch, zaÂkon o advokacii a zaÂkon o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ v informacÏnõÂch systeÂmech, prÏedstavuje dostatecÏnou ochranu a garance zaÂkladnõÂch lidskyÂch praÂv obsazÏenyÂch v cÏl. 10 odst. 1 Listiny. OstatneÏ nenõÂ
ani duÊvod mõÂt obavu z toho, zÏe prÏõÂslusÏnyÂ staÂtnõÂ orgaÂn prÏi praÂci s opisem z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ by zmõÂneÏnaÂ
zaÂkladnõÂ praÂva porusÏoval (staÂtnõÂ orgaÂny prÏichaÂzejõÂ do styku s opisem z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ, naprÏ. prÏi
trestnõÂm rÏõÂzenõÂ ± policie, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, soud), a to i v dobeÏ, kdy trestnõÂ rÏõÂzenõÂ jesÏteÏ nenõÂ pravomocneÏ
skoncÏeno.
NapadeneÂ ustanovenõÂ § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch lze povazÏovat pouze za vysveÏtlujõÂcõÂ, uprÏesnÏujõÂcõÂ a odstranÏujõÂcõÂ pochyby stran postupu prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ bezuÂhonnosti z hlediska tohoto zaÂkona. Jde o zaÂkonnou uÂpravu, kteraÂ je speciaÂlnõÂ, se speciaÂlnõÂm vymezenõÂm pojmu bezuÂhonnosti z duÊvoduÊ, ktereÂ jizÏ byly
zmõÂneÏny. VyjaÂdrÏenõÂ toho, zÏe prÏi posuzovaÂnõÂ bezuÂhonnosti osoby se neprÏihlõÂzÏõÂ k zahlazenõÂ odsouzenõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona (trestnõÂho zaÂkona a trestnõÂho rÏaÂdu), nenõÂ protipraÂvnõÂ, tõÂm meÂneÏ protiuÂstavnõÂ, ale pouze odstranÏujõÂcõÂ prÏõÂpadneÂ pochybnosti prÏedevsÏõÂm procesnõÂho charakteru. Tato skutecÏnost potom nezaklaÂdaÂ duÊvod ani
ke zrusÏenõÂ § 44 odst. 2 zaÂkona o strÏelnyÂch zbranõÂch.
Vzhledem k uvedenyÂm zaÂveÏruÊm UÂstavnõÂ soud neshledal rozpor § 44 odst. 1 põÂsm. d) a § 44 odst. 2 zaÂkona
Â stavy, a proto
o strÏelnyÂch zbranõÂch s UÂstavou, uÂstavnõÂmi zaÂkony ani mezinaÂrodnõÂmi smlouvami podle cÏl. 10 U
naÂvrhy na jejich zrusÏenõÂ zamõÂtl.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu:
JUDr. Kessler v. r.
OdlisÏneÂ stanovisko v teÂto veÏci zaujali podle § 14 zaÂkona cÏ. 182/1993 Sb., o UÂstavnõÂm soudu, soudci
JUDr. VladimõÂr CÏermaÂk, JUDr. VladimõÂr Paul a JUDr. Pavel VarvarÏovskyÂ.

69
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud rozhodl dne 16. uÂnora 1999 v pleÂnu o naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu Praha-zaÂpad na
zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta MnõÂsÏku pod Brdy cÏ. 52/1996 ze dne 23. prosince 1996 o omezujõÂcõÂch
opatrÏenõÂch k zabezpecÏenõÂ mõÂstnõÂch zaÂlezÏitostõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku
takto:
NaÂvrh se zamõÂtaÂ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu:
JUDr. Kessler v. r.
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70
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
I. senaÂt UÂstavnõÂho soudu rozhodl dne 18. uÂnora 1999 o opravneÂm prostrÏedku proti rozhodnutõÂm SenaÂtu
Parlamentu CÏeskeÂ republiky ze dne 16. prosince 1998 a MandaÂtoveÂho a imunitnõÂho vyÂboru SenaÂtu Parlamentu
CÏeskeÂ republiky cÏ. 18 ze dne 15. prosince 1998 ve veÏci oveÏrÏenõÂ volby senaÂtorky JUDr. Dagmar LastoveckeÂ a proti
usnesenõÂ NejvysÏsÏõÂho soudu ze dne 3. prosince 1998 sp. zn. 11 Zp 54/98
takto:
JUDr. Dagmar LastoveckaÂ byla ve volbaÂch do SenaÂtu Parlamentu CÏeskeÂ republiky konanyÂch ve dnech
13. ± 14. listopadu 1998 a 20. ± 21. listopadu 1998 ve volebnõÂm obvodu cÏ. 58 Brno-meÏsto platneÏ zvolena
senaÂtorkou.
Z oduÊ vodn eÏ nõÂ
(praÂvnõÂ naÂzory vysloveneÂ v naÂlezu, ktereÂ majõÂ vsÏeobecnyÂ vyÂznam)
Â stavnõÂm soudu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
1. V rÏõÂzenõÂ podle oddõÂlu trÏetõÂho hlavy druheÂ zaÂkona cÏ. 182/1993 Sb., o U
prÏedpisuÊ, UÂstavnõÂ soud rozhoduje o opravneÂm prostrÏedku proti rozhodnutõÂ ve veÏci oveÏrÏenõÂ volby poslance nebo
senaÂtora, a protozÏe konaÂ jako ± sui generis ± odvolacõÂ instance, musõÂ konkreÂtnõÂ prÏõÂpad posuzovat nejen z hlediska
ochrany uÂstavneÏ zarucÏenyÂch zaÂkladnõÂch praÂv nebo svobod, ale prÏedevsÏõÂm z hlediska veÏrohodnosti demokratickeÂho procesu voleb.
2. NejvysÏsÏõÂ soud je opraÂvneÏn rozhodnout vyÂrokem o tom, zda prÏõÂslusÏnyÂ senaÂtor byl platneÏ zvolen, cÏi
nikoliv. Nelze tedy tvrdit, zÏe NejvysÏsÏõÂ soud pouze posuzuje, zda podanaÂ stõÂzÏnost je cÏi nenõÂ duÊvodnaÂ (opraÂvneÏnaÂ),
a zÏe mu rozhodovaÂnõÂ o platnosti volby neprÏõÂslusÏõÂ.
OrgaÂn SenaÂtu zkoumaÂ platnost volby z hledisek jinyÂch, zejmeÂna se zrÏetelem na cÏl. 19 odst. 2 UÂstavy CÏeskeÂ
republiky a na § 57 zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb., o volbaÂch do Parlamentu CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
3. PodanyÂ naÂvrh (opravnyÂ prostrÏedek proti rozhodnutõÂ ve veÏci oveÏrÏenõÂ volby senaÂtora) nelze formaÂlneÏ
odmõÂtnout s poukazem na to, zÏe smeÏrÏuje ¹proti praÂvneÏ irelevantnõÂmu rozhodnutõÂ SenaÂtuª. Relevanci rozhodnutõÂ
SenaÂtu ve veÏci oveÏrÏenõÂ volby poslance nebo senaÂtora lze vyvodit z ustanovenõÂ § 85 zaÂkona cÏ. 182/1993 Sb.,
o UÂstavnõÂm soudu.
4. Polemika tyÂkajõÂcõÂ se objektivnõÂho cÏi subjektivnõÂho porusÏenõÂ zaÂkona o volbaÂch (§ 16) je znacÏneÏ zavaÂdeÏjõÂcõÂ.
ObecneÏ vzato by totizÏ nemeÏlo jõÂt vyÂlucÏneÏ o to, zda byl porusÏen volebnõÂ zaÂkon objektivneÏ cÏi subjektivneÏ, nyÂbrzÏ je
trÏeba vzõÂt v uÂvahu okolnosti konkreÂtnõÂho prÏõÂpadu a intenzitu a zpuÊsob porusÏenõÂ volebnõÂho zaÂkona. Nelze tedy
obecneÏ konstatovat, zÏe kazÏdeÂ porusÏenõÂ volebnõÂho zaÂkona vyvolaÂvaÂ (pokud je namõÂtnuto) neplatnost voleb ani zÏe
sankcõÂ neplatnosti volby nemuÊzÏe byÂt porusÏenõÂ volebnõÂho zaÂkona postizÏeno vuÊbec.
5. Z povahy veÏci je zrÏejmeÂ, zÏe nelze v dobeÏ ¹moratoriaª 48 hodin prÏed zahaÂjenõÂm voleb a ve dny voleb zcela
zakaÂzat jakoukoliv volebnõÂ kampanÏ. UstanovenõÂ § 16 odst. 5 zaÂkona o volbaÂch je proto nutno interpretovat spõÂsÏe
restriktivneÏ, a to tak, zÏe zaÂkonodaÂrce meÏl na mysli zaÂkaz aktivnõÂ volebnõÂ kampaneÏ, tzn. zamyÂsÏleneÂ a cõÂleneÂ
agitace, uÂcÏeloveÏ smeÏrÏovaneÂ pro politickeÂ strany, koalice a kandidaÂty.
6. I kdyzÏ je rÏõÂzenõÂ o opravneÂm prostrÏedku proti rozhodnutõÂ ve veÏci oveÏrÏenõÂ volby poslance nebo senaÂtora
rÏõÂzenõÂm specifickyÂm ± jehozÏ prvotnõÂm uÂkolem je ochrana funkce voleb v demokratickeÂ spolecÏnosti z hlediska tzv.
objektivnõÂho uÂstavnõÂho praÂva ± je trÏeba i v raÂmci neÏho reflektovat ochranu zaÂkladnõÂch praÂv a svobod fyzickyÂch
a praÂvnickyÂch osob. PrÏestozÏe volebnõÂ zaÂkon vylucÏuje aktivnõÂ volebnõÂ agitaci v zaÂkonem vymezeneÂm obdobõÂ,
nemuÊzÏe sledovanyÂ cõÂl tohoto omezenõÂ (tj. ochrana subjektivnõÂho rozhodovaÂnõÂ volicÏuÊ) porusÏovat jinaÂ zaÂkladnõÂ
praÂva a svobody, zejmeÂna svobodu projevu a praÂvo na informace. I v zaÂkonem chraÂneÏneÂm obdobõÂ majõÂ tedy
sdeÏlovacõÂ prostrÏedky praÂvo prÏinaÂsÏet informace, mohou prezentovat i vlastnõÂ naÂzory, toliko je jim zapoveÏzeno
aktivneÏ agitovat pro ty ktereÂ kandidujõÂcõÂ subjekty. Svoboda projevu a praÂvo na informace patrÏõÂ mezi hlavnõÂ pilõÂrÏe
demokratickeÂ spolecÏnosti, jichzÏ ve sveÂ praÂci prÏirozeneÏ vyuzÏõÂvajõÂ zejmeÂna sdeÏlovacõÂ prostrÏedky. UvedeneÂ zaÂkladnõÂ
praÂvo a jeho realizace nutneÏ tvorÏõÂ esenciaÂlnõÂ podmõÂnku jejich svobodneÂ existence.
PraÂvo na svobodu projevu a praÂvo na informace jsou jednõÂm z uÂhelnyÂch kamenuÊ demokratickeÂho staÂtu,
nebot' teprve svobodneÂ informace a jejich vyÂmeÏna a svobodnaÂ diskuse cÏinõÂ z cÏloveÏka obcÏana demokratickeÂ zemeÏ.
Jsou to zejmeÂna tisk, rozhlas a televize, jezÏ informace rozsÏirÏujõÂ a zprostrÏedkovaÂvajõÂ; v teÂto souvislosti maÂ svoboda
informacõÂ vyÂznam mimorÏaÂdnyÂ.
7. ZaÂsadu cÏestnosti a poctivosti volebnõÂ kampaneÏ a zaÂkaz volebnõÂ agitace v dobeÏ 48 hodin prÏed volbami
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a beÏhem nich tedy nelze vyklaÂdat natolik sÏiroce, jako by zaÂkon vytvorÏil spolecÏenskeÂ vakuum, ktereÂ existenci
svobody projevu a praÂva na informace (v souvislosti s volbami) neumozÏnÏuje.
8. PrÏi uÂvaze o prÏedvõÂdatelnosti naÂsledkuÊ zaÂkona se nelze omezit toliko na jeho text gramatickyÂ. Je to soudnõÂ
rozhodovaÂnõÂ, ktereÂ ± byt' nemaÂ klasickyÂ precedencÏnõÂ charakter ± zaÂkon interpretuje, poprÏ. i dotvaÂrÏõÂ a jeho
relativnõÂ konstantnost garantuje praÂvnõÂ jistotu a zajisÏt'uje i obecnou duÊveÏru v praÂvo. To se tyÂkaÂ zejmeÂna NejÂ stavy). TõÂm prÏirozeneÏ
vysÏsÏõÂho soudu, kteryÂ je vrcholnyÂm soudnõÂm orgaÂnem v oblasti obecneÂho soudnictvõÂ (§ 92 U
nenõÂ popõÂraÂno, zÏe se judikatura souduÊ se zrÏetelem k rÏadeÏ aspektuÊ, zejmeÂna s prÏihleÂdnutõÂm ke zmeÏnaÂm spolecÏenskyÂch podmõÂnek, muÊzÏe vyvõÂjet a meÏnit.
Smyslem § 16 odst. 2 a 5 zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb. je nepochybneÏ ochrana cÏestnosti a poctivosti voleb. Lze
souhlasit s tõÂm, zÏe ± institucionaÂlneÏ vzato ± by obvykle nebylo namõÂsteÏ soustrÏedit se vyÂhradneÏ na otaÂzku, zda to
byl toliko kandidaÂt (politickaÂ strana), jenzÏ uvedeneÂ ustanovenõÂ porusÏil. Na druheÂ straneÏ vsÏak lze steÏzÏõÂ zcela
duÊsledneÏ akceptovat striktneÏ objektivnõÂ kriteÂrium a ignorovat skutecÏnost, zÏe kandidaÂtka v posuzovaneÂm prÏõÂpadeÏ
porusÏenõÂ pravidel volebnõÂho boje subjektivneÏ nezpuÊsobila. OpacÏnyÂ vyÂklad by zaÂkoniteÏ vedl k tomu, zÏe by
kteryÂkoli subjekt mohl docõÂlit neplatnosti volby jakeÂhokoli kandidaÂta zcela bez jeho prÏicÏineÏnõÂ, cozÏ by ± in
eventum ± mohlo volby vyÂrazneÏ narusÏit. TakoveÂ naÂsledky zaÂkonodaÂrce prÏirozeneÏ nezamyÂsÏlel.
PrÏedseda I. senaÂtu UÂstavnõÂho soudu:
JUDr. GuÈttler v. r.

71
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva dopravy a spojuÊ
ze dne 1. dubna 1999
o prÏepravnõÂm rÏaÂdu pro silnicÏnõÂ dopravu osob
Ministerstvo dopravy a spojuÊ CÏeskeÂ republiky podle § 18b zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 304/1997 Sb., a podle § 761, 763, 772
a 879a obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku stanovõÂ:
Â ST I
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
VSÏEOBECNA
§1
Rozsah platnosti
(1) PrÏepravnõÂ rÏaÂd stanovõÂ podmõÂnky pro prÏepravu
osob, zavazadel, veÏcõÂ a zvõÂrÏat
a) verÏejnou linkovou dopravou, vcÏetneÏ meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy, provozovanou dopravcem na
linkaÂch na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle platneÂ licence, vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek a schvaÂleneÂho jõÂzdnõÂho rÏaÂdu,
b) taxisluzÏbou provozovanou provozovatelem taxisluzÏby na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
c) prÏõÂlezÏitostnou prÏepravou osobnõÂm automobilem
nebo autobusem provozovanou dopravcem na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
(2) PrÏepravnõÂ rÏaÂd platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ pro zvlaÂsÏtnõÂ linkovou dopravu provozovanou dopravcem na linkaÂch
podle platneÂ licence a pro naÂhradnõÂ autobusovou dopravu, kteraÂ je provozovaÂna dopravcem na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro silnicÏnõÂ motorovou dopravu osobnõÂ. Pro mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopravu osob
platõÂ prÏepravnõÂ rÏaÂd jen tehdy, nestanovõÂ-li mezinaÂrodnõÂ

smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla
uverÏejneÏna ve SbõÂrce zaÂkonuÊ, jinak.
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
(1) VerÏejnaÂ silnicÏnõÂ doprava osob je doprava pro
cizõÂ potrÏeby provozovanaÂ dopravcem k uspokojovaÂnõÂ
prÏepravnõÂch potrÏeb a prÏõÂstupnaÂ pro kazÏdeÂho na verÏejneÏ
prÏõÂstupnyÂch pozemnõÂch komunikacõÂch a jinyÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂch a podle vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnek. VerÏejnou silnicÏnõÂ dopravou osob je verÏejnaÂ
linkovaÂ doprava, vcÏetneÏ meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy,
a taxisluzÏba.
(2) NeverÏejnaÂ silnicÏnõÂ doprava osob je doprava
pro cizõÂ potrÏeby provozovanaÂ dopravcem pro prÏedem
stanovenyÂ okruh osob. NeverÏejnou silnicÏnõÂ dopravou
osob je zvlaÂsÏtnõÂ linkovaÂ doprava, prÏõÂlezÏitostnaÂ doprava
a kyvadlovaÂ doprava.
(3) PravidelnaÂ silnicÏnõÂ doprava osob je prÏeprava
osob v urcÏeneÂm dopravnõÂm spojenõÂ podle prÏedem stanovenyÂch jõÂzdnõÂch rÏaÂduÊ, tarifuÊ a vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek. Pravidelnou silnicÏnõÂ dopravou osob je
linkovaÂ osobnõÂ doprava (verÏejnaÂ linkovaÂ doprava
a zvlaÂsÏtnõÂ linkovaÂ doprava). OstatnõÂ druhy doprav jsou
nepravidelnou silnicÏnõÂ dopravou osob.
(4) HromadnaÂ silnicÏnõÂ doprava osob je doprava
provozovanaÂ silnicÏnõÂm vozidlem urcÏenyÂm pro dopravu
võÂce nezÏ 9 sedõÂcõÂch osob, vcÏetneÏ rÏidicÏe.
(5) PoveÏrÏenaÂ osoba ve verÏejneÂ linkoveÂ dopraveÏ je
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rÏidicÏ a pruÊvodcÏõÂ vozidla nebo jinaÂ osoba poveÏrÏenaÂ dopravcem verÏejneÂ linkoveÂ dopravy a vybavenaÂ kontrolnõÂm odznakem nebo pruÊkazem dopravce.
(6) Za osobu s omezenou schopnostõÂ pohybu
a orientace se povazÏujõÂ osoby, o nichzÏ to uvaÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpis.1)
(7) SmluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky jsou podmõÂnky
vyhlaÂsÏeneÂ dopravcem, za kteryÂch dopravce poskytuje
prÏepravnõÂ sluzÏby ve verÏejneÂ linkoveÂ dopraveÏ, (daÂle jen
¹vyhlaÂsÏeneÂ prÏepravnõÂ podmõÂnkyª). VyhlaÂsÏeneÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky dopravce vyhlasÏuje na mõÂstech urcÏenyÂch pro styk s cestujõÂcõÂmi a jejich alesponÏ podstatneÂ
cÏaÂsti zverÏejnõÂ v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu a ve vozidle. UÂrovenÏ poskytovanyÂch prÏepravnõÂch sluzÏeb nebude vyhlaÂsÏenyÂmi
prÏepravnõÂmi podmõÂnkami zhorsÏena osobaÂm, jejichzÏ
prÏepravnõÂ potrÏeby jsou uspokojovaÂny, oproti uÂpraveÏ
daneÂ touto vyhlaÂsÏkou.
Â ST I I
CÏ A
Ï EPRAVA OSOB, ZAVAZADEL, ZVIÂR
Ï AT
PR
Â SILEK VER
Ï EJNOU
A AUTOBUSOVYÂCH ZA
LINKOVOU DOPRAVOU
Vznik smlouvy o prÏepraveÏ osob a zpuÊsob jejõÂho
prokazovaÂnõÂ
§3
(1) PraÂvnõÂ vztah mezi dopravcem a cestujõÂcõÂm
vznikaÂ uzavrÏenõÂm smlouvy o prÏepraveÏ osob (daÂle jen
¹prÏepravnõÂ smlouvaª). SoucÏaÂstõÂ prÏepravnõÂ smlouvy se
staÂvajõÂ vyhlaÂsÏeneÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky, ke kteryÂm cestujõÂcõÂ prÏistoupõÂ uzavrÏenõÂm prÏepravnõÂ smlouvy.
(2) PrÏepravnõÂ smlouva ve verÏejneÂ linkoveÂ dopraveÏ
vznikaÂ:
a) nastoupenõÂm do vozidla, pokud cestujõÂcõÂ toto vozidlo neopustõÂ prÏed zahaÂjenõÂm jõÂzdy, nebo
b) zakoupenõÂm jõÂzdenky pro urcÏityÂ spoj nebo pro
urcÏiteÂ cÏasoveÂ obdobõÂ prÏed uskutecÏneÏnõÂm prÏepravy
nebo jednotlivyÂch prÏeprav.
(3) PrÏepravnõÂ smlouvou se dopravce zavazuje
cestujõÂcõÂmu, kteryÂ za stanoveneÂ jõÂzdneÂ pouzÏije vozidlo
provozovaneÂ na lince verÏejneÂ linkoveÂ dopravy, realizovat jeho prÏepravu (nebo prÏepravy) podle prÏepravnõÂho
rÏaÂdu a vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek ze zastaÂvky,
na ktereÂ nastoupil do vozidla, do zastaÂvky urcÏenõÂ podle
jõÂzdnõÂho rÏaÂdu rÏaÂdneÏ a vcÏas. CestujõÂcõÂ se prÏepravnõÂ
smlouvou zavazuje, zÏe prÏi prÏepraveÏ bude dodrzÏovat
prÏepravnõÂ rÏaÂd a vyhlaÂsÏeneÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky, zaplatõÂ
jõÂzdneÂ, s vyÂjimkou osob prÏepravovanyÂch podle vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek a tarifu bezplatneÏ, a splnõÂ
podmõÂnky stanoveneÂ tarifem.
§4
(1) CestujõÂcõÂ prokazuje pro uÂcÏely kontroly uza-
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vrÏenõÂ prÏepravnõÂ smlouvy platnyÂm jõÂzdnõÂm dokladem.
JõÂzdnõÂmi doklady jsou:
a) jõÂzdenka pro jednotlivou jõÂzdu,
b) jõÂzdenka cÏasovaÂ,
c) jineÂ jõÂzdnõÂ doklady stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy2) nebo tarifem.
(2) JestlizÏe se cestujõÂcõÂ, kteryÂ je ve vozidle, nemuÊzÏe po zapocÏetõÂ prÏepravy prokaÂzat platnyÂm jõÂzdnõÂm
dokladem, platõÂ, zÏe prÏepravnõÂ smlouva vznikla nastoupenõÂm do vozidla.
§5
NaÂlezÏitosti jõÂzdnõÂho dokladu
(1) JõÂzdenka pro jednotlivou jõÂzdu musõÂ obsahovat:
a) obchodnõÂ jmeÂno dopravce a jeho sõÂdlo nebo mõÂsto
podnikaÂnõÂ,
b) vyÂsÏi ceny jõÂzdneÂho,
c) uÂdaje umozÏnÏujõÂcõÂ podle povahy prÏepravnõÂ sluzÏby
kontrolu platnosti a spraÂvnosti pouzÏitõÂ jõÂzdenky.
(2) JõÂzdenka cÏasovaÂ musõÂ obsahovat naÂlezÏitosti,
ktereÂ obsahuje jõÂzdenka pro jednotlivou jõÂzdu, a uÂdaje
o druhu cÏasoveÂ jõÂzdenky, jejõÂ cÏasovou platnost a podmõÂnky jejõÂho pouzÏitõÂ.
(3) JineÂ jõÂzdnõÂ doklady musõÂ obsahovat uÂdaje stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy2) nebo tarifem.
§6
ZpuÊsob placenõÂ jõÂzdneÂho
JõÂzdneÂ za prÏepravu platõÂ cestujõÂcõÂ prÏed zahaÂjenõÂm
jõÂzdy. Dopravce zajistõÂ, aby cestujõÂcõÂmu, kteryÂ zaplatil
jõÂzdneÂ vyhlaÂsÏeneÂ tarifem, byla vydaÂna jõÂzdenka. CestujõÂcõÂ, kteryÂ se ve vozidle po zapocÏetõÂ prÏepravy neprokaÂzÏe na vyÂzvu poveÏrÏeneÂ osoby platnyÂm jõÂzdnõÂm dokladem, zaplatõÂ poveÏrÏeneÂ osobeÏ za prÏepravu jõÂzdneÂ vyhlaÂsÏeneÂ tarifem a prÏiraÂzÏku ve vyÂsÏi uvedeneÂ dopravcem
ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch. Nelze-li
spolehliveÏ zjistit naÂstupnõÂ zastaÂvku cestujõÂcõÂho, povazÏuje se za naÂstupnõÂ zastaÂvku vyÂchozõÂ zastaÂvka spoje.
§7
PosuzovaÂnõÂ platnosti jõÂzdnõÂch dokladuÊ
a)
b)
c)
d)
e)

(1) JõÂzdnõÂ doklad je neplatnyÂ, jestlizÏe
cestujõÂcõÂ nedodrzÏel podmõÂnky pro jeho pouzÏitõÂ
stanoveneÂ vyhlaÂsÏenyÂmi prÏepravnõÂmi podmõÂnkami,
tarifem nebo zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem,
je posÏkozen tak, zÏe z neÏj nejsou patrneÂ uÂdaje potrÏebneÂ pro kontrolu spraÂvnosti jeho pouzÏitõÂ,
nenõÂ rÏaÂdneÏ vyplneÏn,
uÂdaje neodpovõÂdajõÂ skutecÏnosti nebo byly neopraÂvneÏneÏ pozmeÏneÏny,
je pouzÏit neopraÂvneÏnou osobou,

) VyhlaÂsÏka cÏ. 174/1994 Sb., kterou se stanovõÂ obecneÂ technickeÂ pozÏadavky zabezpecÏujõÂcõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ staveb osobami s omezenou
schopnostõÂ pohybu a orientace.
2
) PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 182/1991 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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f) uplynula doba jeho platnosti,
g) je pouzÏõÂvaÂn bez vyzÏadovaneÂ fotografie,
h) nejde o originaÂl.
(2) JõÂzdnõÂ doklad, kteryÂ opravnÏuje k prÏepraveÏ jen
ve spojenõÂ s jinyÂm dokladem, je neplatnyÂ, jestlizÏe se
cestujõÂcõÂ tõÂmto jinyÂm dokladem neprokaÂzÏe.
(3) Neplatnou jõÂzdenku je poveÏrÏenaÂ osoba opraÂvneÏna odebrat v prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 1
põÂsm. d), e), f), g) a h). JineÂ jõÂzdnõÂ doklady odebõÂrat
nelze; opraÂvneÏnaÂ osoba z teÏchto jõÂzdnõÂch dokladuÊ
muÊzÏe zjisÏt'ovat osobnõÂ uÂdaje potrÏebneÂ na vymaÂhaÂnõÂ zaplacenõÂ jõÂzdneÂho a prÏiraÂzÏky.
(4) Ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch dopravce stanovõÂ, za jakyÂch podmõÂnek se prodaÂvajõÂ a vracejõÂ jõÂzdenky, druh, formu, prÏõÂpadneÏ vzor jõÂzdnõÂch dokladuÊ a zpuÊsob vyznacÏenõÂ pouzÏitõÂ jõÂzdenky pro jednotlivou jõÂzdu zakoupeneÂ prÏed uskutecÏneÏnõÂm prÏepravy.
PodmõÂnky, za nichzÏ lze koupit prÏedem mõÂsto k sezenõÂ
§8
(1) Dopravce v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu stanovõÂ, na kteryÂch
spojõÂch linky si cestujõÂcõÂ muÊzÏe nebo je povinen zakoupit prÏedem praÂvo na mõÂsto k sezenõÂ ve vozidle, a soucÏasneÏ stanovõÂ podmõÂnky prodeje. Dopravce zajistõÂ, aby
cestujõÂcõÂmu, kteryÂ si zakoupil praÂvo na mõÂsto k sezenõÂ,
byl vydaÂn doklad o zaplacenõÂ, kteryÂ musõÂ obsahovat
obchodnõÂ jmeÂno dopravce a jeho sõÂdlo nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, vyÂsÏi zaplaceneÂ cÏaÂstky za praÂvo na mõÂsto k sezenõÂ
a uÂdaje umozÏnÏujõÂcõÂ kontrolu jeho platnosti (daÂle jen
¹mõÂstenkaª). MõÂstenky nelze prodaÂvat ve vozidle. Dopravce zajistõÂ, aby mõÂsta k sezenõÂ, kteraÂ jsou prodaÂna,
byla ve vozidle oznacÏena tak, aby bylo zrÏejmeÂ, zÏe
mõÂsto k sezenõÂ je obsazeno a ze ktereÂ zastaÂvky je obsazeno.
(2) CestujõÂcõÂ, kteryÂ si prÏedem kupuje mõÂsto k sezenõÂ, soucÏasneÏ ohlaÂsõÂ, jde-li o mõÂsto pro cestujõÂcõÂho
mladsÏõÂho 12 let, cestujõÂcõÂho se psem, s deÏtskyÂm kocÏaÂrkem, s vozõÂkem pro invalidy nebo o cestujõÂcõÂho s omezenou mozÏnostõÂ pohybu nebo orientace. JestlizÏe cestujõÂcõÂ tyto uÂdaje neuvede a nenõÂ mozÏneÂ mu prÏi prÏepraveÏ
zajistit ve vozidle bezpecÏneÂ mõÂsto k sezenõÂ, ztraÂcõÂ praÂvo
na zakoupeneÂ mõÂsto k sezenõÂ. NenõÂ-li mozÏneÂ tomuto
cestujõÂcõÂmu zajistit bezpecÏnou prÏepravu, prÏepravõÂ jej
dopravce jinyÂm spojem nebo mu vraÂtõÂ jõÂzdneÂ podle
vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek.
(3) CestujõÂcõÂ s mõÂstenkou maÂ praÂvo na zakoupeneÂ
mõÂsto k sezenõÂ ve vozidle. CestujõÂcõÂ, kteryÂ si zakoupil
mõÂsto k sezenõÂ, ztraÂcõÂ praÂvo na zakoupeneÂ mõÂsto k sezenõÂ, neobsadõÂ-li je prÏed odjezdem vozidla ze zastaÂvky,
ze ktereÂ bylo mõÂsto k sezenõÂ prodaÂno. StanovõÂ-li dopravce v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu, zÏe mõÂsto k sezenõÂ je nutno obsadit stanovenou dobu prÏed odjezdem vozidla, a umozÏnõÂ-li jeho vcÏasneÂ obsazenõÂ, ztraÂcõÂ cestujõÂcõÂ praÂvo na zakoupeneÂ mõÂsto k sezenõÂ, neobsadõÂ-li je do teÂto doby.
Doba stanovenaÂ dopravcem k obsazenõÂ mõÂsta nesmõÂ
byÂt delsÏõÂ nezÏ 10 minut. Pokud cestujõÂcõÂ nedodrzÏõÂ stanovenou dobu, ale dostavõÂ se jesÏteÏ prÏed odjezdem vozidla a nenõÂ mozÏneÂ mu prÏi prÏepraveÏ zajistit ve vozidle
bezpecÏneÂ mõÂsto k sezenõÂ, ztraÂcõÂ praÂvo na zakoupeneÂ
mõÂsto k sezenõÂ. NenõÂ-li mozÏneÂ zajistit tomuto cestujõÂcõÂmu bezpecÏnou prÏepravu, prÏepravõÂ jej dopravce jinyÂm

spojem nebo mu vraÂtõÂ jõÂzdneÂ podle vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek.
(4) ZtratõÂ-li cestujõÂcõÂ s mõÂstenkou praÂvo na zakoupeneÂ mõÂsto k sezenõÂ podle odstavcuÊ 2 a 3, cÏaÂstku zaplacenou za mõÂstenku dopravce cestujõÂcõÂmu nevracõÂ.
§9
(1) CestujõÂcõÂ muÊzÏe ve vozidle obsadit jen 1 volneÂ
mõÂsto k sezenõÂ.
(2) CestujõÂcõÂ bez mõÂstenky muÊzÏe ve vozidle obsadit mõÂsto k sezenõÂ, ktereÂ bylo prodaÂno jineÂmu cestujõÂcõÂmu z naÂcestneÂ zastaÂvky, je vsÏak povinen mõÂsto k sezenõÂ v teÂto naÂcestneÂ zastaÂvce uvolnit cestujõÂcõÂmu, kteryÂ
se prokaÂzÏe platnou mõÂstenkou pro toto mõÂsto k sezenõÂ.
§ 10
PodmõÂnky prÏepravy deÏtõÂ
(1) DeÏti do 6 let lze prÏepravovat pouze v doprovodu cestujõÂcõÂho starsÏõÂho 10 let.
(2) DõÂteÏ, ktereÂ je podle tarifu bezplatneÏ prÏepravovaÂno, muÊzÏe s cestujõÂcõÂm, kteryÂ jej doprovaÂzõÂ, zaujmout
jen 1 mõÂsto k sezenõÂ, jsou-li vsÏechna mõÂsta k sezenõÂ
obsazena.
§ 11
PodmõÂnky prÏepravy deÏtskyÂch kocÏaÂrkuÊ
(1) CestujõÂcõÂ muÊzÏe vzõÂt do vozidla k prÏepraveÏ deÏtskyÂ kocÏaÂrek s dõÂteÏtem, jestlizÏe to technickeÂ provedenõÂ
vozidla, obsazenost vozidla a bezpecÏnost prÏepravy dovolujõÂ a nenõÂ-li prÏeprava deÏtskyÂch kocÏaÂrkuÊ s dõÂteÏtem
podle vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek vyloucÏena.
(2) Dopravce na spojõÂch zaÂkladnõÂ dopravnõÂ obsluzÏnosti zajistõÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ vozidel, kteraÂ umozÏnÏujõÂ prÏepravu alesponÏ 1 deÏtskeÂho kocÏaÂrku s dõÂteÏtem.
(3) CestujõÂcõÂ s deÏtskyÂm kocÏaÂrkem s dõÂteÏtem muÊzÏe
do vozidla nastoupit pouze se souhlasem rÏidicÏe a vystoupit s veÏdomõÂm rÏidicÏe dverÏmi, ktereÂ jsou urcÏeny
dopravcem. CestujõÂcõÂ musõÂ umõÂstit deÏtskyÂ kocÏaÂrek s dõÂteÏtem na mõÂsteÏ ve vozidle urcÏeneÂm.
(4) Pro prÏepravu deÏtskyÂch kocÏaÂrkuÊ bez dõÂteÏte
platõÂ ustanovenõÂ o prÏepraveÏ zavazadel.
PodmõÂnky prÏepravy cestujõÂcõÂch s omezenou
schopnostõÂ pohybu a orientace a podmõÂnky prÏepravy
vozõÂkuÊ pro invalidy
§ 12
(1) CestujõÂcõÂ s omezenou schopnostõÂ pohybu
a orientace majõÂ ve vozidle praÂvo na mõÂsto k sezenõÂ
na sedadlech pro neÏ vyhrazenyÂch. Pokud nenõÂ u teÏchto
osob jejich praÂvo zrÏetelneÏ patrneÂ, prokazujõÂ svuÊj naÂrok
prÏõÂslusÏnyÂm pruÊkazem. JinyÂ cestujõÂcõÂ, kteryÂ takoveÂ
mõÂsto obsadil, je povinen cestujõÂcõÂmu s omezenou
schopnostõÂ pohybu a orientace mõÂsto uvolnit.
(2) Dopravce vyhradõÂ a oznacÏõÂ v kazÏdeÂm vozidle
nejmeÂneÏ 2 mõÂsta k sezenõÂ pro osoby s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace. Ve vozidlech meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy vyhradõÂ a oznacÏõÂ pro tyto uÂcÏely nejmeÂneÏ 6 mõÂst k sezenõÂ. VyhrazenaÂ mõÂsta musõÂ odpovõÂdat
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technickyÂm podmõÂnkaÂm stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem.3)

PodmõÂnky prÏepravy zavazadel a drobnyÂch veÏcõÂ
§ 15

(3) CestujõÂcõÂ v meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ je povinen na pokyn poveÏrÏeneÂ osoby uvolnit dalsÏõÂ mõÂsto
k sezenõÂ pro cestujõÂcõÂho, kteryÂ to vyzÏaduje vzhledem
ke sveÂmu veÏku nebo zdravotnõÂmu stavu.

(1) CestujõÂcõÂ muÊzÏe vzõÂt s sebou k prÏepraveÏ zavazadla, kteraÂ vzhledem k jejich rozmeÏru, deÂlce nebo
hmotnosti lze rychle a bez obtõÂzÏõÂ nalozÏit a umõÂstit ve
vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to za prÏedpokladu, zÏe neohrozÏujõÂ bezpecÏnost prÏepravy, nejsou
ostatnõÂm cestujõÂcõÂm na obtõÂzÏ a nejednaÂ se o veÏci vyloucÏeneÂ z prÏepravy.

(4) Na spojõÂch, na kteryÂch si cestujõÂcõÂ muÊzÏe
prÏedem zakoupit mõÂsto k sezenõÂ ve vozidle, se mõÂstenky na mõÂsta podle odstavce 2 prodaÂvajõÂ jen pro
osoby, ktereÂ naÂrok na tato mõÂsta prokaÂzÏõÂ. Na spojõÂch,
na kteryÂch je cestujõÂcõÂ povinen prÏedem zakoupit mõÂsto
k sezenõÂ ve vozidle, se mõÂstenky na mõÂsta podle odstavce 2 prodaÂvajõÂ i pro osoby, pro ktereÂ nejsou vyhrazena, v prÏõÂpadeÏ, zÏe ostatnõÂ mõÂsta jsou vyprodaÂna.
(5) CestujõÂcõÂm s
a orientace musõÂ byÂt
umozÏneÏn naÂstup do
ktereÂ jsou urcÏeneÂ pro

omezenou schopnostõÂ pohybu
v meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ
vozidla vsÏemi dverÏmi vozidla,
cestujõÂcõÂ.
§ 13

(1) Dopravce prÏepravõÂ cestujõÂcõÂho na vozõÂku pro
invalidy, jestlizÏe to technickeÂ provedenõÂ vozidla, obsazenost vozidla a bezpecÏnost prÏepravy dovolujõÂ a cestujõÂcõÂ si zajistõÂ pomoc prÏi naklaÂdaÂnõÂ a vyklaÂdaÂnõÂ vozõÂku
pro invalidy.
(2) JestlizÏe technickeÂ provedenõÂ vozidla prÏepravu
vozõÂku pro invalidy umozÏnÏuje, zajistõÂ dopravce prÏõÂstup
do vozidla alesponÏ jednõÂm oznacÏenyÂm vstupem.
(3) CestujõÂcõÂ na vozõÂku pro invalidy muÊzÏe do vozidla nastoupit pouze se souhlasem rÏidicÏe a vystoupit
s veÏdomõÂm rÏidicÏe.
(4) Dopravce zajistõÂ na spojõÂch, kteryÂmi se podle
podmõÂnek stanovenyÂch licencõÂ prÏepravujõÂ cestujõÂcõÂ na
vozõÂcõÂch pro invalidy, pouzÏõÂvaÂnõÂ bezbarieÂrovyÂch vozidel.
§ 14
PodmõÂnky prÏepravy zvõÂrÏat
(1) CestujõÂcõÂ muÊzÏe vzõÂt s sebou do vozidla drobnaÂ
domaÂcõÂ a jinaÂ malaÂ zvõÂrÏata, pokud tomu nebraÂnõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy,4) nenõÂ-li jejich prÏeprava ostatnõÂm
cestujõÂcõÂm na obtõÂzÏ a jsou-li uzavrÏena v klecõÂch, kosÏõÂch
nebo jinyÂch vhodnyÂch schraÂnaÂch s nepropustnyÂm
dnem. ZvõÂrÏe lze prÏepravovat jen v doprovodu cestujõÂcõÂho a pod jeho dohledem. Pro prÏepravu schraÂn se
zvõÂrÏaty platõÂ ustanovenõÂ o prÏepraveÏ rucÏnõÂch zavazadel.
Dopravce muÊzÏe ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch prÏepravu zvõÂrÏat v neÏkteryÂch spojõÂch omezit nebo
vyloucÏit.
(2) Beze schraÂny je mozÏno vzõÂt do vozidla psa,
kteryÂ maÂ bezpecÏnyÂ naÂhubek a je drzÏen na kraÂtkeÂ sÏnÏuÊrÏe.
V dobeÏ zvyÂsÏenyÂch naÂrokuÊ na prÏepravu muÊzÏe poveÏrÏenaÂ
osoba psa beze schraÂny odmõÂtnout. Psy doprovaÂzejõÂcõÂ
slepce nelze vyloucÏit z prÏepravy ani jejich prÏepravu
odmõÂtnout.

3

(2) Dopravce muÊzÏe prÏepravovat zavazadlo cestujõÂcõÂho spolecÏneÏ s nõÂm a pod jeho dohledem jako rucÏnõÂ
zavazadlo nebo oddeÏleneÏ jako cestovnõÂ zavazadlo. CestovnõÂ zavazadla nelze prÏepravovat v meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ.
(3) OddeÏlenou prÏepravou je prÏeprava zavazadla
ulozÏeneÂho na mõÂsteÏ urcÏeneÂm dopravcem nebo pokynem poveÏrÏeneÂ osoby mimo prostor vozidla urcÏenyÂ
pro prÏepravu cestujõÂcõÂch nebo v tomto prostoru na
mõÂsteÏ, kde cestujõÂcõÂ nemaÂ mozÏnost na sveÂ zavazadlo
dohlõÂzÏet.
(4) Zavazadlem nejsou drobneÂ veÏci, ktereÂ maÂ cestujõÂcõÂ u sebe, muÊzÏe je drzÏet v ruce a ktereÂ neomezujõÂ
prÏepravu ostatnõÂch cestujõÂcõÂch.
(5) PoveÏrÏenaÂ osoba ve spornyÂch prÏõÂpadech urcÏõÂ,
zda veÏc, kterou bere s sebou cestujõÂcõÂ, bude prÏepravovaÂna jako drobnaÂ veÏc, rucÏnõÂ zavazadlo nebo cestovnõÂ
zavazadlo.
(6) Dopravce muÊzÏe ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnkaÂch prÏepravu zavazadel omezit a stanovit dalsÏõÂ
podmõÂnky jejich prÏepravy.
(7) Za prÏepravu zavazadel se platõÂ prÏed zapocÏetõÂm
prÏepravy dovozneÂ stanoveneÂ tarifem. Dopravce zajistõÂ,
aby cestujõÂcõÂmu, kteryÂ zaplatil dovozneÂ, byl vydaÂn doklad o zaplacenõÂ, kteryÂ musõÂ obsahovat obchodnõÂ
jmeÂno dopravce a jeho sõÂdlo nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ,
vyÂsÏi dovozneÂho a uÂdaje umozÏnÏujõÂcõÂ kontrolu jeho platnosti. Pro doklad o zaplacenõÂ dovozneÂho platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ § 6.
§ 16
(1) PrÏi prÏepraveÏ osob nelze prÏepravovat nebezpecÏneÂ veÏci s vyÂjimkou prÏenosneÂ oceloveÂ laÂhve s kapalnyÂm topnyÂm plynem pro domaÂcnost o celkoveÂm obsahu nejvyÂsÏe 10 kg, naÂdoby s topnou naftou o celkoveÂm
obsahu nejvyÂsÏe 20 l a elektrickeÂho akumulaÂtoru zajisÏteÏneÂho proti zkratu a se zajisÏteÏnyÂmi odplynovacõÂmi
otvory. Ve vozidle lze prÏepravovat pouze jednu z teÏchto
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ.
(2) CestujõÂcõÂ je povinen prÏed naÂstupem do vozidla
ohlaÂsit prÏepravu teÂto nebezpecÏneÂ veÏci poveÏrÏeneÂ osobeÏ
a umõÂstit ji ve vozidle podle jejõÂch pokynuÊ.
(3) Dopravce muÊzÏe ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnkaÂch prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ uvedenyÂch
v odstavci 1 vyloucÏit.

) VyhlaÂsÏka cÏ. 102/1995 Sb., o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti motorovyÂch vozidel.
) NaprÏ. zaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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PodmõÂnky prÏepravy cestovnõÂch zavazadel
§ 17
(1) CestujõÂcõÂ je povinen prÏi prÏedaÂnõÂ cestovnõÂho zavazadla k prÏepraveÏ upozornit poveÏrÏenou osobu, zÏe cestovnõÂ zavazadlo vyzÏaduje, aby s nõÂm bylo urcÏityÂm zpuÊsobem zachaÂzeno nebo aby bylo ulozÏeno v urcÏiteÂ poloze. Dopravce muÊzÏe cestovnõÂ zavazadlo prÏepravit i jinyÂm vozidlem, nezÏ ktereÂ pouzÏije k prÏepraveÏ
cestujõÂcõÂho, je vsÏak povinen dbaÂt, aby cestovnõÂ zavazadlo bylo do cõÂloveÂ zastaÂvky cestujõÂcõÂho (daÂle jen
¹mõÂsto urcÏenõÂª) prÏepraveno nejpozdeÏji ve stejnou dobu
s cestujõÂcõÂm.
(2) Dopravce je povinen vydat cestujõÂcõÂmu doklad
o prÏevzetõÂ cestovnõÂho zavazadla (daÂle jen ¹zavazadlovyÂ
lõÂstekª). ZavazadlovyÂ lõÂstek musõÂ obsahovat pocÏet cestovnõÂch zavazadel, kteraÂ byla prÏedaÂna k prÏepraveÏ,
oznacÏenõÂ zavazadla, mõÂsto urcÏenõÂ, datum prÏepravy, obchodnõÂ jmeÂno a sõÂdlo nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ dopravce.
(3) Dopravce muÊzÏe v zavazadloveÂm lõÂstku poznamenat stav cestovnõÂho zavazadla nebo jeho obalu. PoznaÂmka musõÂ byÂt potvrzena cestujõÂcõÂm. OdmõÂtne-li
cestujõÂcõÂ poznaÂmku potvrdit, muÊzÏe dopravce odmõÂtnout
prÏevzetõÂ cestovnõÂho zavazadla k prÏepraveÏ. Bylo-li cestovnõÂ zavazadlo dopravcem prÏijato bez poznaÂmky, maÂ
se za to, zÏe bylo prÏijato v dobreÂm stavu a odpovõÂdajõÂcõÂm
obalu.
(4) CestujõÂcõÂ muÊzÏe prÏi prÏedaÂnõÂ cestovnõÂho zavazadla ohlaÂsit cenu zavazadla. UÂdaj o ceneÏ cestovnõÂho zavazadla se uvede v zavazadloveÂm lõÂstku. Dopravce
muÊzÏe stanovit ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch hranici ceny cestovnõÂho zavazadla, do ktereÂ prÏijõÂmaÂ cestovnõÂ zavazadla k prÏepraveÏ.
§ 18

podmõÂnkaÂch stanovit, zÏe prÏi prÏepraveÏ verÏejnou linkovou dopravou s vyÂjimkou meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy
prÏijõÂmaÂ k prÏepraveÏ zaÂsilky, ktereÂ naplnÏujõÂ znaky cestovnõÂch zavazadel, ale s nimizÏ se osoby podaÂvajõÂcõÂ je
k prÏepraveÏ zaÂrovenÏ neprÏepravujõÂ, (daÂle jen ¹autobusoveÂ
zaÂsilkyª).
(2) AutobusoveÂ zaÂsilky lze k prÏepraveÏ prÏijmout,
jen pokud tõÂm nenõÂ omezena prÏeprava cestujõÂcõÂch a jejich zavazadel a nenõÂ-li ohrozÏena bezpecÏnost cestujõÂcõÂch a bezpecÏnost provozu. Jako autobusoveÂ zaÂsilky
nelze prÏepravovat nebezpecÏneÂ veÏci. AutobusoveÂ zaÂsilky nelze prÏepravovat v meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ.
(3) PrÏepravnõÂ smlouva o prÏepraveÏ autobusoveÂ zaÂsilky vznikaÂ prÏijetõÂm autobusoveÂ zaÂsilky k prÏepraveÏ.
(4) Dopravce vydaÂ odesõÂlateli doklad o prÏevzetõÂ
autobusoveÂ zaÂsilky (daÂle jen ¹prÏepravenkaª). PrÏepravenka musõÂ obsahovat pocÏet kusuÊ, oznacÏenõÂ a prÏõÂpadnou zvlaÂsÏtnõÂ povahu zaÂsilky, kteraÂ byla prÏedaÂna k prÏepraveÏ, jmeÂno a adresu odesõÂlatele a prÏõÂjemce, zastaÂvku
urcÏenõÂ, datum prÏijetõÂ k prÏepraveÏ, obchodnõÂ jmeÂno
a sõÂdlo nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ dopravce a vyÂsÏi zaplaceneÂho dovozneÂho. PrÏepravenka se vyhotovuje ve 3 dõÂlech, z nichzÏ 1 dõÂl obdrzÏõÂ odesõÂlatel, druhyÂ prÏõÂjemce
a trÏetõÂ zuÊstaÂvaÂ dopravci.
(5) OdesõÂlatel zajistõÂ prÏevzetõÂ autobusoveÂ zaÂsilky
prÏõÂjemcem v zastaÂvce urcÏenõÂ prÏõÂmo u vozidla, a to
ihned po jeho prÏõÂjezdu. Dopravce vydaÂ autobusovou
zaÂsilku v zastaÂvce urcÏenõÂ osobeÏ, kteraÂ se o ni prÏihlaÂsõÂ.
Dopravce nenõÂ povinen prÏezkoumaÂvat, zda osoba,
kteraÂ se o autobusovou zaÂsilku prÏihlaÂsila, je prÏõÂjemcem
autobusoveÂ zaÂsilky, je vsÏak opraÂvneÏn pozÏadovat, aby
osoba, kteraÂ autobusovou zaÂsilku prÏebõÂraÂ, prokaÂzala
svoji totozÏnost.

(1) CestujõÂcõÂ je povinen vyzvednout cestovnõÂ zavazadlo bezprostrÏedneÏ po ukoncÏenõÂ prÏepravy. Dopravce vydaÂ cestovnõÂ zavazadlo v mõÂsteÏ urcÏenõÂ cestujõÂcõÂmu nebo jineÂ osobeÏ po prÏedlozÏenõÂ zavazadloveÂho
lõÂstku. NenõÂ-li zavazadlovyÂ lõÂstek prÏedlozÏen, muÊzÏe dopravce vydat cestovnõÂ zavazadlo jen osobeÏ, kteraÂ prokaÂzÏe praÂvo na vydaÂnõÂ zavazadla. V tomto prÏõÂpadeÏ muÊzÏe
dopravce zÏaÂdat od osoby, ktereÂ vydaÂvaÂ cestovnõÂ zavazadlo, slozÏenõÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky nebo jineÂ jistoty ve vyÂsÏi
hodnoty cestovnõÂho zavazadla, kteraÂ bude vraÂcena ve
lhuÊteÏ 6 meÏsõÂcuÊ ode dne jejõÂho slozÏenõÂ, pokud v teÂto
lhuÊteÏ neprokaÂzÏe k zavazadlu praÂvnõÂ vztah jinaÂ osoba.

(6) V ostatnõÂm platõÂ pro prÏepravu autobusovyÂch
zaÂsilek prÏimeÏrÏeneÏ § 15 odst. 1 a 7, § 17 a 18.

(2) CestovnõÂ zavazadlo, ktereÂ nebylo vyzvednuto
po prÏõÂjezdu vozidla do mõÂsta urcÏenõÂ, dopravce prÏevezme do uÂschovy na naÂklady cestujõÂcõÂho.

(1) Dopravce je v zaÂjmu zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti
a rÏaÂdneÂ peÂcÏe o cestujõÂcõÂ prÏi poskytovaÂnõÂ prÏepravnõÂch
sluzÏeb povinen zajistit zejmeÂna
a) na mõÂstech urcÏenyÂch pro styk s cestujõÂcõÂmi podaÂvaÂnõÂ informacõÂ o jõÂzdnõÂch rÏaÂdech, o podmõÂnkaÂch,
za kteryÂch si lze zakoupit mõÂsto k sezenõÂ, o vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch a o tarifu,
b) v meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ staÂlyÂ prodej jõÂzdenek na mõÂstech verÏejnosti prÏõÂstupnyÂch, pokud prÏepravnõÂ podmõÂnky vyzÏadujõÂ zakoupenõÂ jõÂzdenky
prÏed naÂstupem do vozidla,
c) uverÏejneÏnõÂ alesponÏ podstatneÂ cÏaÂsti vyhlaÂsÏenyÂch
prÏepravnõÂch podmõÂnek a tarifu pro danyÂ spoj ve
vozidle,
d) vydaÂnõÂ põÂsemneÂho potvrzenõÂ o prÏerusÏenõÂ jõÂzdy

(3) CestovnõÂ zavazadlo, ktereÂ nebylo vydaÂno cestujõÂcõÂmu do 14 dnuÊ ode dne, kdy pozÏaÂdal o jeho vydaÂnõÂ, se poklaÂdaÂ za ztraceneÂ. Je-li cestovnõÂ zavazadlo
nalezeno do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne jeho ztraÂty, dopravce
vyrozumõÂ o teÂto skutecÏnosti cestujõÂcõÂho a soucÏasneÏ
oznaÂmõÂ mõÂsto uÂschovy nalezeneÂho cestovnõÂho zavazadla. PodmõÂnkou vydaÂnõÂ nalezeneÂho cestovnõÂho zavazadla je vraÂcenõÂ naÂhrady, kterou cestujõÂcõÂ za ztraceneÂ cestovnõÂ zavazadlo obdrzÏel.
§ 19
PrÏeprava autobusovyÂch zaÂsilek
(1) Dopravce muÊzÏe ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch

Â ST I I I
CÏ A
Ï EJNEÂ
POVINNOSTI DOPRAVCE VE VER
Â
Ï
LINKOVE DOPRAVE A POVINNOSTI
CESTUJIÂCIÂCH
§ 20
Povinnosti dopravce
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nebo deÂlce zpozÏdeÏnõÂ spoje, jestlizÏe o to cestujõÂcõÂ
poveÏrÏenou osobu pozÏaÂdaÂ,
cestujõÂcõÂm pohodlõÂ v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm vyhlaÂsÏenyÂm prÏepravnõÂm podmõÂnkaÂm a tomuto prÏepravnõÂmu rÏaÂdu a porÏaÂdek, cÏistotu a klid ve vozidle,
takovyÂ zpuÊsob pouzÏõÂvaÂnõÂ rozhlasovyÂch a jinyÂch
reprodukcÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ ve vozidle, kteryÂ by nebyl
na obtõÂzÏ cestujõÂcõÂm, s vyÂjimkou zarÏõÂzenõÂ slouzÏõÂcõÂch
k informaci cestujõÂcõÂch,
oznaÂmenõÂ naÂzvu zastaÂvky nejpozdeÏji prÏi zastavenõÂ
vozidla na zastaÂvce a v meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ oznaÂmenõÂ naÂzvu naÂsledujõÂcõÂ zastaÂvky nejpozdeÏji prÏed odjezdem vozidla ze zastaÂvky. ZastaÂvky v meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ oznamuje
jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe autobusy jsou vybaveny technickyÂm zarÏõÂzenõÂm umozÏnÏujõÂcõÂm automatickeÂ oznamovaÂnõÂ zastaÂvek,
oznaÂmenõÂ zdrzÏenõÂ vozidla, trvaÂ-li alesponÏ 5 minut,
a oznaÂmenõÂ zkraÂcenõÂ zdrzÏenõÂ vozidla na zastaÂvce
oproti jõÂzdnõÂmu rÏaÂdu, s vyÂjimkou meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy.

(2) Dopravce je daÂle povinen pouzÏõÂvat vozidla,
kteraÂ s ohledem na deÂlku linky nebo charakter nabõÂzenyÂch prÏepravnõÂch sluzÏeb splnÏujõÂ pozÏadavky na bezpecÏnou a pohodlnou prÏepravu cestujõÂcõÂch.
(3) Dopravce v meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ je
povinen zajistit znovu zastavenõÂ kazÏdeÂho trÏetõÂho vozidla v uÂrovni oznacÏnõÂku, stojõÂ-li v zastaÂvce soucÏasneÏ
võÂce vozidel. Dopravce je povinen zajistit znovu zastavenõÂ kazÏdeÂho vozidla v uÂrovni oznacÏnõÂku v prÏõÂpadeÏ, zÏe
znamenõÂ k zastavenõÂ daÂvaÂ osoba s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace.
§ 21
Povinnosti cestujõÂcõÂho
(1) CestujõÂcõÂ je prÏi prÏepraveÏ povinen starat se
o vlastnõÂ bezpecÏnost a zdrzÏet se vsÏeho, co by mohlo
ohrozit bezpecÏnost prÏepravy, jeho vlastnõÂ bezpecÏnost
nebo bezpecÏnost ostatnõÂch cestujõÂcõÂch, porÏaÂdek a klid
ve vozidle nebo puÊsobit rusÏiveÏ na osaÂdku vozidla prÏi
vyÂkonu dopravnõÂ sluzÏby nebo na ostatnõÂ cestujõÂcõÂ. CestujõÂcõÂmu nenõÂ prÏi prÏepraveÏ zejmeÂna dovoleno
a) mluvit za jõÂzdy na rÏidicÏe,
b) otvõÂrat za jõÂzdy dverÏe vozidla,
c) vyhazovat za jõÂzdy z vozidla prÏedmeÏty nebo je
nechat vycÏnõÂvat ven,
d) vystupovat za jõÂzdy z vozidla nebo nastupovat do
vozidla nebo se vyklaÂneÏt z vozidla,
e) nastupovat do vozidla prohlaÂsÏeneÂho za obsazeneÂ,
f) uvaÂdeÏt bezduÊvodneÏ v cÏinnost naÂveÏstnõÂ zarÏõÂzenõÂ ve
vozidle,
g) zdrzÏovat se v prostoru vyhrazeneÂm pro rÏidicÏe
nebo jineÂho cÏlena osaÂdky a v prostoru, kteryÂ znemozÏnÏuje rÏidicÏi bezpecÏnyÂ vyÂhled z vozidla,
h) braÂnit pouzÏitõÂ provoznõÂch zarÏõÂzenõÂ, vyÂstupu, pruÊchodu nebo naÂstupu do vozidla,
i) kourÏit ve vozidle,
j) chovat se hlucÏneÏ, provozovat hudbu, zpeÏv,
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k) pouzÏõÂvat hlasiteÏ rozhlasovyÂ prÏijõÂmacÏ nebo jineÂ reprodukcÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ,
l) znecÏist'ovat nebo posÏkozovat vozidlo.
(2) CestujõÂcõÂ je povinen uposlechnout a dbaÂt pokynuÊ a prÏõÂkazuÊ poveÏrÏenyÂch osob udõÂlenyÂch k zajisÏteÏnõÂ
bezpecÏneÂ, klidneÂ a plynuleÂ prÏepravy. CestujõÂcõÂ muÊzÏe
nastoupit do vozidla nebo z neÏj vystoupit jen na zastaÂvce. Jsou-li ve vozidle oznacÏeny vchody a vyÂchody,
musõÂ cestujõÂcõÂ pro vyÂstup nebo naÂstup pouzÏõÂt dverÏe
podle jejich oznacÏenõÂ. PrÏednost majõÂ vystupujõÂcõÂ cestujõÂcõÂ prÏed nastupujõÂcõÂmi. JednaÂ-li se o zastaÂvku, kde vozidlo zastavuje jen na znamenõÂ, musõÂ cestujõÂcõÂ, kteryÂ
chce nastoupit, daÂt vcÏas rÏidicÏi vozidla znamenõÂ zvednutõÂm ruky; cestujõÂcõÂ, kteryÂ chce vystoupit, musõÂ o tom
vcÏas rÏidicÏe uveÏdomit. ZastavõÂ-li vozidlo z provoznõÂch
duÊvoduÊ na mõÂsteÏ, kde podle jõÂzdnõÂho rÏaÂdu nezastavuje,
muÊzÏe cestujõÂcõÂ vystoupit jen se souhlasem rÏidicÏe nebo
jineÂ poveÏrÏeneÂ osoby. VyzÏadujõÂ-li to provoznõÂ duÊvody,
je cestujõÂcõÂ povinen na pokyn poveÏrÏeneÂ osoby z vozidla
vystoupit a do vozidla opeÏt nastoupit.
Â ST I V
CÏ A
Ï EPRAVA OSOB TAXISLUZÏBOU
PR
§ 22
(1) PraÂvnõÂ vztah mezi cestujõÂcõÂm a provozovatelem
taxisluzÏby vznikaÂ uzavrÏenõÂm prÏepravnõÂ smlouvy.
(2) PrÏepravnõÂ smlouvou se provozovatel taxisluzÏby zavazuje cestujõÂcõÂmu uskutecÏnit prÏepravu z mõÂsta, na ktereÂm nastoupil do vozidla, nebo z mõÂsta, do
ktereÂho bylo objednaÂno prÏistavenõÂ vozidla, do mõÂsta
urcÏenõÂ rÏaÂdneÏ a vcÏas. CestujõÂcõÂ se prÏepravnõÂ smlouvou
zavazuje, zÏe prÏi prÏepraveÏ bude dodrzÏovat prÏepravnõÂ rÏaÂd
a splnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ tarifem.
(3) CestujõÂcõÂ platõÂ jõÂzdneÂ po ukoncÏenõÂ prÏepravy.
Provozovatel taxisluzÏby muÊzÏe pozÏadovat prÏimeÏrÏenou
zaÂlohu a vydaÂ o prÏijateÂ zaÂloze doklad.
§ 23
(1) Provozovatel taxisluzÏby prÏijõÂmaÂ objednaÂvky
prÏepravy osob taxisluzÏbou prostrÏednictvõÂm rÏidicÏe taxisluzÏby na verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch pozemnõÂch komunikacõÂch a jinyÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂch a na vyhrazenyÂch stanovisÏtõÂch vozidel taxisluzÏby. ObjednaÂvky
muÊzÏe prÏijõÂmat i ve sveÂ provozovneÏ nebo bydlisÏti.
Ï idicÏ taxisluzÏby je povinen objednaÂvku prÏi(2) R
jmout na vyhrazenyÂch stanovisÏtõÂch vozidel taxisluzÏby;
na ostatnõÂch mõÂstech je povinen objednaÂvku prÏijmout,
jen dovolujõÂ-li to jeho provoznõÂ mozÏnosti.
Ï idicÏ taxisluzÏby muÊzÏe odmõÂtnout prÏijetõÂ ob(3) R
jednaÂvky na prÏepravu, poprÏõÂpadeÏ prÏepravu osoby,
kteraÂ by mohla ohrozit bezpecÏnost provozu, bezpecÏnost rÏidicÏe, svou vlastnõÂ bezpecÏnost nebo bezpecÏnost
ostatnõÂch prÏepravovanyÂch osob, osoby opileÂ nebo osoby s mimorÏaÂdneÏ znecÏisÏteÏnyÂm odeÏvem a objednaÂvky na
prÏepravu do zahranicÏõÂ.
§ 24
Povinnosti rÏidicÏe taxisluzÏby
(1) Pro bezpecÏnou, pohodlnou a rÏaÂdnou prÏepravu
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cestujõÂcõÂch je rÏidicÏ vozidla taxisluzÏby zejmeÂna povinen:
a) poskytnout cestujõÂcõÂmu informace o trase, prÏiblizÏneÂ ceneÏ a dobeÏ trvaÂnõÂ objednaneÂ jõÂzdy,
b) chovat se k cestujõÂcõÂm zdvorÏile a ohleduplneÏ,
c) zvolit pro poskytnutõÂ prÏepravnõÂ sluzÏby nejkratsÏõÂ
cestu, nenõÂ-li s cestujõÂcõÂm dohodnuto jinak,
d) mõÂt ve vozidle pro potrÏeby cestujõÂcõÂch plaÂn uÂzemnõÂho obvodu, ve ktereÂm je podle zÏivnostenskeÂho
opraÂvneÏnõÂ opraÂvneÏn taxisluzÏbu provozovat, kteryÂ
nesmõÂ byÂt starsÏõÂ 3 let, a na pozÏaÂdaÂnõÂ jej poskytnout
cestujõÂcõÂmu k nahleÂdnutõÂ,
e) udrzÏovat ve vozidle porÏaÂdek a cÏistotu,
f) po ukoncÏenõÂ jõÂzdy pozÏadovat od cestujõÂcõÂho pouze
uÂhradu cÏaÂstky uvedeneÂ na zobrazovacÏi taxametru,
g) neprÏijõÂmat bez souhlasu cestujõÂcõÂho k prÏepraveÏ
dalsÏõÂ osoby,
h) nekourÏit beÏhem prÏepravy zaÂkaznõÂka.
Ï idicÏ vozidla taxisluzÏby je daÂle povinen
(2) R
a) prÏi zapocÏetõÂ prÏepravy uzÏõÂt sazbu uvedenou v aktuaÂlnõÂ cenoveÂ nabõÂdce obsazÏenou v cenoveÂ informaci na vneÏjsÏõÂ straneÏ prÏednõÂch dverÏõÂ vozidla a beÏhem jõÂzdy pouzÏõÂvat vyÂhradneÏ prÏõÂslusÏneÂ sazby podle uÂplneÂ cenoveÂ nabõÂdky,
b) byÂt naÂpomocen prÏi nastupovaÂnõÂ a vystupovaÂnõÂ
osobaÂm s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace,
c) naklaÂdat a vyklaÂdat zavazadla cestujõÂcõÂch,
d) mõÂt u sebe takovou cÏaÂstku drobnyÂch peneÏz, aby
mohl prÏi placenõÂ jõÂzdneÂho vraÂtit penõÂze na bankovku v hodnoteÏ 1 000 KcÏ.
§ 25
(1) Pro povinnosti cestujõÂcõÂch v taxisluzÏbeÏ platõÂ
prÏimeÏrÏeneÏ § 21 odst. 1.
(2) Pro prÏepravu zavazadel vcÏetneÏ podmõÂnek, za
nichzÏ lze jako zavazadlo prÏepravovat nebezpecÏneÂ veÏci,
platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ § 15 azÏ 18, s vyÂjimkou § 15 odst. 7.
(3) Pro podmõÂnky prÏepravy zvõÂrÏat platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ § 14.
Â ST V
CÏ A
Â PR
Ï IÂLEZÏITOSTNA
Ï EPRAVA OSOB OSOBNIÂM
PR
AUTOMOBILEM NEBO AUTOBUSEM
§ 26
(1) PraÂvnõÂ vztah mezi cestujõÂcõÂm a dopravcem
vznikaÂ uzavrÏenõÂm prÏepravnõÂ smlouvy.
(2) PrÏepravnõÂ smlouvou se dopravce zavazuje
cestujõÂcõÂmu vykonat prÏepravu z mõÂsta, do ktereÂho bylo
objednaÂno prÏistavenõÂ vozidla, do mõÂsta urcÏenõÂ rÏaÂdneÏ
a vcÏas. CestujõÂcõÂ se zavazuje, zÏe bude dodrzÏovat prÏepravnõÂ rÏaÂd a zaplatõÂ sjednanou cenu za prÏepravu.
§ 27
(1) Dopravce prÏijõÂmaÂ objednaÂvky ve sveÂ provozovneÏ nebo bydlisÏti. PrÏijateÂ objednaÂvky dopravce zaregistruje do knihy objednaÂvek. Dopravce nesmõÂ prÏi-

jõÂmat objednaÂvky prostrÏednictvõÂm rÏidicÏe vozidla na verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch pozemnõÂch komunikacõÂch a jinyÂch
verÏejnyÂch prostranstvõÂch a na vyhrazenyÂch stanovisÏtõÂch vozidel taxisluzÏby.
(2) Dopravce je povinen poskytnout cestujõÂcõÂmu
informace o prÏiblizÏneÂ ceneÏ objednaneÂ prÏepravy a zvolit
pro prÏepravu nejkratsÏõÂ trasu, nenõÂ-li dohodnuto jinak.
Â ST VI
CÏ A
§ 28
OdpoveÏdnost
(1) OdpoveÏdnost dopravce a cestujõÂcõÂho z prÏepravnõÂ smlouvy se rÏõÂdõÂ prÏõÂslusÏnyÂmi ustanovenõÂmi obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku a prÏepravnõÂho rÏaÂdu. Je-li prÏeprava,
kteraÂ je prÏedmeÏtem prÏepravnõÂ smlouvy, provaÂdeÏna
vzaÂjemneÏ na sebe navazujõÂcõÂmi dopravci v silnicÏnõÂ dopraveÏ, nese odpoveÏdnost z prÏepravnõÂ smlouvy dopravce, kteryÂ poskytoval prÏepravu, prÏi nõÂzÏ vznikla
cestujõÂcõÂmu sÏkoda na zdravõÂ nebo sÏkoda na zavazadlech
prÏepravovanyÂch spolecÏneÏ s nõÂm cÏi na veÏcech, ktereÂ meÏl
u sebe.
(2) JestlizÏe v linkoveÂ osobnõÂ dopraveÏ nebyla z duÊvoduÊ, ktereÂ nejsou na straneÏ cestujõÂcõÂho, prÏeprava cestujõÂcõÂho provedena nebo nebyla dokoncÏena zapocÏataÂ
prÏeprava cestujõÂcõÂho, maÂ cestujõÂcõÂ s platnou jõÂzdenkou
praÂvo na
a) naÂhradnõÂ dopravu do mõÂsta urcÏenõÂ, nebo
b) vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho za neprojetyÂ uÂsek cesty, jde-li
o cestujõÂcõÂho s jõÂzdenkou pro jednotlivou jõÂzdu,
nebo
c) bezplatnou dopravu do naÂstupnõÂ zastaÂvky; cestujõÂcõÂ s jõÂzdenkou pro jednotlivou jõÂzdu maÂ v tomto
prÏõÂpadeÏ takeÂ praÂvo na vraÂcenõÂ zaplaceneÂho jõÂzdneÂho.
V meÏstskeÂ autobusoveÂ dopraveÏ se jõÂzdneÂ za jednotlivou
jõÂzdu nevracõÂ.
(3) JestlizÏe v linkoveÂ osobnõÂ dopraveÏ nebyl cestujõÂcõÂ v duÊsledku zpozÏdeÏnõÂ odjezdu nebo prÏõÂjezdu spoje
nebo ztraÂty prÏõÂpoje prÏepraven vcÏas, nemaÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody.
(4) JestlizÏe v nepravidelneÂ dopraveÏ nebyl cestujõÂcõÂ
prÏepraven do mõÂsta urcÏenõÂ vcÏas podle sjednaneÂ prÏepravnõÂ smlouvy, maÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody do vyÂsÏe
zaplaceneÂho nebo sjednaneÂ prÏepraveÏ odpovõÂdajõÂcõÂho
jõÂzdneÂho.
§ 29
ZpuÊsob vracenõÂ jõÂzdneÂho dopravcem prÏi neprovedenõÂ
dopravy
(1) CestujõÂcõÂ ve verÏejneÂ linkoveÂ dopraveÏ maÂ praÂvo
na vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho prÏi neprovedenõÂ prÏepravy z duÊvoduÊ, ktereÂ jsou na straneÏ dopravce, po prÏedlozÏenõÂ jõÂzdenky a dokladuÊ o tom, zÏe prÏeprava nebyla provedena.
(2) CestujõÂcõÂ ve verÏejneÂ linkoveÂ dopraveÏ s vyÂjimkou meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy maÂ praÂvo na vraÂcenõÂ
jõÂzdneÂho za jednotlivou jõÂzdu prÏi neprovedenõÂ prÏepravy z duÊvoduÊ na straneÏ cestujõÂcõÂho, jestlizÏe vraÂtõÂ jõÂzdenku prÏed odjezdem spoje, na kteryÂ byla vydaÂna, ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ dopravcem ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch nebo v tarifu. Ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏe-
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CÏ A

pravnõÂch podmõÂnkaÂch nebo v tarifu muÊzÏe dopravce
stanovit vyÂsÏi naÂkladuÊ, ktereÂ odecÏte od vraÂceneÂho jõÂzdneÂho.
(3) CestujõÂcõÂ ve verÏejneÂ linkoveÂ dopraveÏ maÂ praÂvo
na vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho zaplaceneÂho za nevyuzÏitou nebo
jen cÏaÂstecÏneÏ vyuzÏitou cÏasovou jõÂzdenku z duÊvoduÊ,
ktereÂ jsou na straneÏ cestujõÂcõÂho, jestlizÏe vraÂtõÂ jõÂzdenku
ve lhuÊteÏ stanoveneÂ dopravcem ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch nebo v tarifu. Ve vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch nebo v tarifu muÊzÏe dopravce
stanovit vyÂsÏi naÂkladuÊ, ktereÂ odecÏte od vraÂceneÂho jõÂzdneÂho.
(4) CestujõÂcõÂ, kteryÂ byl vyloucÏen z prÏepravy, nemaÂ
praÂvo na vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho.
(5) JestlizÏe cestujõÂcõÂmu s platnou mõÂstenkou nebylo ve vozidle zajisÏteÏno mõÂsto k sezenõÂ a cestujõÂcõÂ
proto upustõÂ od prÏepravy, maÂ praÂvo na vraÂcenõÂ zaplaceneÂho jõÂzdneÂho a cÏaÂstky zaplaceneÂ za mõÂstenku.
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Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA
§ 30
(1) VyhlaÂsÏka cÏ. 127/1964 Sb., o meÏstskeÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, se od
1. rÏõÂjna 1999 nepouzÏije pro meÏstskou autobusovou dopravu.
(2) VyhlaÂsÏka cÏ. 133/1964 Sb., o silnicÏnõÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, se od 1. rÏõÂjna
1999 nepouzÏije pro silnicÏnõÂ osobnõÂ prÏepravu.
§ 31
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. rÏõÂjna
1999, s vyÂjimkou § 5 odst. 1 a 2 a § 15 odst. 7, ktereÂ
nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti 1 rok po nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky.

Ministr:
doc. Ing. PeltraÂm, CSc. v. r.
Â NU
Ï E N IÂ UÂ S T R
Ï E D N IÂ C H O R G A
Ê
O PAT R
Ï EN IÂ
OPATR
CÏeskeÂho statistickeÂho uÂrÏadu
ze dne 7. dubna 1999,
kteryÂm se doplnÏuje Program statistickyÂch zjisÏt'ovaÂnõÂ na rok 1999
CÏeskyÂ statistickyÂ uÂrÏad podle § 10 odst. 1 zaÂkona
cÏ. 89/1995 Sb., o staÂtnõÂ statistickeÂ sluzÏbeÏ, doplnÏuje
Program statistickyÂch zjisÏt'ovaÂnõÂ na rok 19991) takto:
V cÏaÂsti I. StatistickaÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ provaÂdeÏnaÂ CÏeskyÂm
statistickyÂm uÂrÏadem se doplnÏujõÂ statistickaÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ
cÏ. 119 a 120, kteraÂ zneÏjõÂ:
Â ZEV STATISTICKEÂHO ZJISÏTÏOVAÂNIÂ:
¹119. NA
JednoraÂzoveÂ sÏetrÏenõÂ rozpocÏtovyÂch polozÏek cen
stavebnõÂch pracõÂ
Ï
Ï E:
ZNACKA STATISTICKEÂHO FORMULAÂR
Ceny Stav R 2000
1. UÂcÏel statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ a jeho obsah
UÂcÏel statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ:
ZõÂskaÂnõÂ reprezentativnõÂch uÂdajuÊ o polozÏkaÂch rozpocÏtuÊ stavebnõÂch objektuÊ pro vyÂpocÏet indexu cen
stavebnõÂch pracõÂ a stavebnõÂch objektuÊ.
Charakteristika zjisÏt'ovanyÂch ukazateluÊ:
AktuaÂlnõÂ vybraneÂ uÂdaje o rozpocÏtech stavebnõÂch
objektuÊ, ktereÂ vyjadrÏujõÂ soucÏasnyÂ standard konstrukcÏnõÂho rÏesÏenõÂ a vybavenosti.

1

2. Okruh zpravodajskyÂch jednotek
EkonomickeÂ subjekty s prÏevazÏujõÂcõÂ cÏinnostõÂ v projektovyÂch pracõÂch (OKECÏ 74), ve stavebnõÂ a investicÏnõÂ cÏinnosti (OKECÏ 45).
3. ZpuÊsob statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ
Forma statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ: vyÂkaz
PouzÏitaÂ metoda: vyÂbeÏroveÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ
4. Periodicita a lhuÊty k poskytnutõÂ uÂdajuÊ
Periodicita statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ: jednoraÂzoveÂ
zjisÏt'ovaÂnõÂ
LhuÊta k poskytnutõÂ uÂdajuÊ zpravodajskou jednotkou:
kveÏten 1999 ± cÏerven 2000
5. OrgaÂn provaÂdeÏjõÂcõÂ statistickeÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ
CÏeskyÂ statistickyÂ uÂrÏad
Â ZEV STATISTICKEÂHO ZJISÏTÏOVA
Â NIÂ:
120. NA
RocÏnõÂ vyÂkaz o zahranicÏnõÂ kapitaÂloveÂ uÂcÏasti
Ï E:
ZNACÏKA STATISTICKEÂHO FORMULAÂR
Iv 8-01

) Program statistickyÂch zjisÏt'ovaÂnõÂ na rok 1999 byl uverÏejneÏn v cÏaÂstce 90/1998 Sb., jeho zmeÏny v cÏaÂstce 19/1999 Sb.
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1. UÂcÏel statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ a jeho obsah
UÂcÏel statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ:
ZõÂskaÂnõÂ informacõÂ o prÏõÂtomnosti zahranicÏnõÂch investoruÊ a o vyÂsÏi jejich kapitaÂloveÂ uÂcÏasti v podnicõÂch
nachaÂzejõÂcõÂch se na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. UÂdaje
budou vyuzÏity pro uÂcÏely makroekonomickeÂ analyÂzy a pro uÂcÏely statistiky globalizace.
Charakteristika zjisÏt'ovanyÂch ukazateluÊ:
PodõÂl zahranicÏnõÂho investora na zaÂkladnõÂm jmeÏnõÂ
nebo na hlasovacõÂch praÂvech (stav k 31. 12. sledovaneÂho roku) a zemeÏ puÊvodu tohoto investora.
2. Okruh zpravodajskyÂch jednotek
EkonomickeÂ subjekty se zahranicÏnõÂ uÂcÏastõÂ.

CÏaÂstka 27

3. ZpuÊsob statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ
Forma statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ: vyÂkaz
PouzÏitaÂ metoda: vycÏerpaÂvajõÂcõÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ
4. Periodicita a lhuÊty k poskytnutõÂ uÂdajuÊ
Periodicita statistickeÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ: rocÏnõÂ
LhuÊta k poskytnutõÂ uÂdajuÊ zpravodajskou jednotkou:
do 29. 2. 2000
5. OrgaÂn provaÂdeÏjõÂcõÂ statistickeÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ
CÏeskyÂ statistickyÂ uÂrÏadª.
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Ing. Outrata v. r.
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