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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zástupce předkladatele: ministr dopravy
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V l á d n í

n á v r h

ZÁKON
ze dne ….. 2019,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona
č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004
Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012
Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 304/2017 Sb. se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „ozbrojenými bezpečnostními“ nahrazují slovem „bezpečnostními“.
2. V § 2 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření
přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem přepravy, jejímž předmětem je poskytnutí
taxislužby.“.
Dosavadní odstavce 10 až 20 se označují jako odstavce 11 až 21.
3. V § 2 se odstavec 20 zrušuje.
Dosavadní odstavec 21 se označuje jako odstavec 20.
4. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „podle písmene a)“ nahrazují slovy „o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle tohoto zákona, přímo použitelného
předpisu Evropské unie4e) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv,“.
CELEX 32014R0165
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5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „Tuzemský dopravce“ vkládají slova
„provozující silniční dopravu velkými vozidly“.
6. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „jej vést“ nahrazují slovy „zajistit jeho vedení“.
7. V § 5 se slovo „Dopravní“ nahrazuje slovy „Jde-li o koncesi pro provozování silniční dopravy
velkými vozidly, dopravní“.
8. V § 5 se věta druhá zrušuje.
9. V § 8a odst. 7 se slova „ve Věstníku dopravy“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím
dálkový přístup“.
10. V § 9 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.
11. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.
12. V § 9 odst. 2 písm. a) se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,“.
Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.
13. V § 9 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „nebo uvedení nepravdivých
údajů v dokladu o přepravě“.
14. V § 9 odst. 4 se za slova „dopravní úřad“ vkládají slova „nebo Ministerstvo dopravy“.
15. V § 9 odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.
16. V § 13 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné
stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.“.
17. V § 16c se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné
stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.“.
18. V § 16f odst. 4 se za větu třetí vkládá věta „Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné
stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.“.
19. V § 16f se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Proti rozhodnutí, kterým byl jízdní řád nebo
výlukový jízdní řád schválen nebo kterým byla schválena jejich změna, se nelze odvolat; to
neplatí v případě rozhodnutí podle odstavce 3.“.
20. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V celostátním informačním systému o jízdních řádech jsou vedeny údaje obsažené
v jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
osobní vodní dopravy a názvy zastávek linkové osobní dopravy.“.
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Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
21. V § 17 odst. 5 se slova „Odstavec 2“ nahrazují slovy „Odstavec 3“.
22. V § 17a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) Ministerstva dopravy,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
23. V § 17a odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“.
24. V § 18a odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „dopravce“ zrušuje.
25. V § 18c odst. 2 se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.
26. V § 21 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „vozidlo taxislužby“)“ vkládají slova „a
označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby, která byla pro toto vozidlo vydána“.
27. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dopravce je při provozování taxislužby povinen zajistit, aby práci řidiče taxislužby
vykonávala osoba, která
a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou sám dopravce
nebo jeho manžel nebo registrovaný partner, a
b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.“.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.
28. V § 21 odst. 4 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena a) až g).
29. V § 21 odst. 4 písm. a) bodu 2 se slova „a příjmením“ zrušují a za slovo „popřípadě“ se
vkládají slova „jmény, a příjmením,“.
30. V § 21 odst. 4 písm. b) bodu 1 se slova „, paměťová jednotka“ zrušují.
31. V § 21 odst. 4 písm. b) bodu 3 se slova „písmene h)“ nahrazují slovy „písmene f)“.
32. V § 21 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Splnění povinností podle odstavce 4 se nevyžaduje, je-li přeprava poskytnuta na
základě písemné smlouvy uzavřené před zahájením přepravy, která
a) obsahuje
1. identifikační údaje smluvních stran, kterými jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení,
obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídla a datum narození nebo identifikační číslo
dopravce a objednatele přepravy,
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2. jednoznačné určení přepravy uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení nebo jiného určení
přepravovaných osob a údajů o datu, čase a trase přepravy,
3. cenu za přepravu nebo způsob jejího určení a
4. údaje o zprostředkovateli taxislužby, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení,
obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a označení, že
jde o zprostředkovatele, je-li uzavření smlouvy zprostředkováno zprostředkovatelem
taxislužby, a
b) je při přepravě a po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici ve
vozidle taxislužby, kterým byla přeprava poskytnuta, nebo je v tomto vozidle k dispozici její
kopie.
(6) Splnění povinností podle odstavce 4 se rovněž nevyžaduje, je-li přeprava poskytnuta
na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou a
a) objednateli přepravy byla před objednáním přepravy sdělena konečná cena za tuto přepravu
a, je-li přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby, jeho jméno, popřípadě jména,
a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) objednateli přepravy byly před zahájením přepravy sděleny údaje o
1. dopravci, který přepravu poskytne, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení,
obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo,
2. řidiči taxislužby, který přepravu provede, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a
příjmení, a
3. vozidle taxislužby, kterým bude přeprava poskytnuta, kterými jsou jeho státní poznávací
značka, tovární značka a obchodní označení,
c) objednateli přepravy bylo bezprostředně po ukončení přepravy na jím uvedenou adresu
elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě a
d) potvrzení o přepravě je po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta,
k dispozici ve vozidle taxislužby, kterým byla přeprava poskytnuta.
(7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je dále povinen
a) uchovávat záznamy o přepravě podle odstavce 4 písm. f), smlouvy o přepravě podle odstavce
5 a potvrzení o přepravě podle odstavce 6 písm. d) po dobu nejméně 3 let od ukončení přepravy,
k níž se vztahují, a
b) zajistit, aby vozidlo taxislužby nebylo označeno střešní svítilnou podle odstavce 4 písm. a)
bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,
1. je-li použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo
2. není-li vybaveno taxametrem.“.
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33. V § 21 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.
34. V § 21 odstavec 9 zní:
„(9) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti záznamu o přepravě, knihy taxametru,
dokladu o přepravě, potvrzení o přepravě a způsob řádné obsluhy taxametru.“.
35. V § 21a odst. 1 písmeno b) zní:
„b) je dopravce podle zápisu v registru silničních vozidel14) provozovatelem vozidla,“.
36. V § 21a odst. 1 písm. d) se slova „odstavci 5“ nahrazují slovy „odstavci 6“.
37. V § 21a odst. 2 písm. b) se slova „a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru“ zrušují a
slova „na základě předchozí písemné smlouvy podle § 21 odst. 4“ se nahrazují slovy „podle §
21 odst. 5 nebo 6“.
38. V § 21a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Na základě oznámení zapíše dopravní úřad
změnu údajů v evidenci vozidel taxislužby a vydá dopravci nový výpis z této evidence.“.
39. V § 21a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo na žádost dopravce vydá
dopravní úřad dopravci, pro kterého je vozidlo v evidenci vozidel taxislužby zapsáno, evidenční
nálepku vozidla taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby tato nálepka nebyla umístěna na
jiném vozidle, než pro které byla vydána. Umístění nálepky na vozidlo taxislužby, pro které
byla vydána, se nepovažuje za označení vozidla v rozporu s § 21 odst. 7 písm. b) nebo § 21d
odst. 5.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
40. V § 21a odst. 6 písm. a) se slova „až c)“ nahrazují slovy „nebo b)“.
41. V § 21a odst. 6 písm. b) se slova „dopravce pozbude oprávnění“ nahrazují slovy „zaniklo
oprávnění dopravce“.
42. V § 21a odst. 6 písm. d) se text „§ 35 odst. 2 písm. l)“ nahrazuje slovy „§ 35 odst. 2 písm.
i) nebo l)“.
43. V § 21a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) V případě vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je dopravce povinen
neprodleně zajistit odstranění evidenční nálepky vozidla taxislužby.
(8) Náležitosti a vzor evidenční nálepky vozidla taxislužby a způsob jejího umístění na
vozidle stanoví prováděcí právní předpis.“.
44. V § 21b se odstavec 1 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
45. V § 21b odst. 2 se za slovo „zvláštních“ vkládá slovo „technických“, slova „požadavek na
barvu karoserie vozidla nebo technické požadavky. Jako technický požadavek lze stanovit
pouze požadavek na minimální nebo“ se nahrazují slovy „požadavky na“ a za slovo „Zvláštní“
se vkládá slovo „technické“.
46. V § 21c odst. 1 se text „§ 9 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2“.
47. V § 21c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní
ochrana33), doklady podle věty první a druhé vydané státem, jehož je státním příslušníkem,
nepřikládá.“.
Poznámka pod čarou č. 33 zní:
„33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

48. V § 21c odstavec 4 zní:
„(4) Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud
a) o to jeho držitel požádal, nebo
b) jeho držitel přestal být spolehlivým podle § 9 odst. 2; vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění
řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.“.
49. V § 21c odst. 5 větě první se za slova „nebo poškození průkazu řidiče taxislužby“ vkládají
slova „nebo změnu údajů v něm zaznamenaných“ a část věty za středníkem včetně středníku se
zrušuje.
50. V § 21c odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „ Na žádost řidiče taxislužby vydá dopravní
úřad namísto průkazu řidiče taxislužby, jehož se oznámení podle věty první týká, nový průkaz
řidiče taxislužby, je-li žadatel držitelem oprávnění řidiče taxislužby.“.
51. V § 21c odst. 6 písm. c) se slova „, odcizení nebo poškození.“ nahrazují slovy „nebo
odcizení,“.
52. V § 21c odst. 6 se doplňuje písmeno d), které zní:
„d) dnem vydání nového průkazu řidiče taxislužby, oznámil-li řidič taxislužby dopravnímu
úřadu jeho poškození nebo změnu údajů v něm zaznamenaných.“.
53. V § 21c odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „, nebo nejpozději při vydání
nového průkazu řidiče taxislužby v případě pozbytí platnosti podle odstavce 6 písm. d)“.
54. V § 21d odst. 1 písm. a) se slova „bodu 1“ nahrazují slovy „, a označeno evidenční nálepkou
vozidla taxislužby, která byla pro toto vozidlo vydána“.
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55. V § 21d odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič
vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem,“ nahrazují slovy „Nejde-li o přepravu podle
§ 21 odst. 5 nebo 6, je řidič vozidla při výkonu práce řidiče taxislužby“.
56. V § 21d odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) užít vozidlo taxislužby, které je viditelně a čitelně označeno
1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a
2. jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným
na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě
s řidičem taxislužby,“.
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).
57. V § 21d odstavec 5 zní:
„(5) Vozidlo nesmí být označeno střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1,
nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,
a) je-li použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo
b) není-li vybaveno taxametrem.“.
58. V § 21d se odstavec 6 zrušuje.
59. V části II hlavě druhé se díl 6 včetně nadpisu zrušuje.
60. Za § 21d se vkládá nový § 21e, který včetně nadpisu zní:
„§ 21e
Povinnosti zprostředkovatele taxislužby
(1) Zprostředkovatel taxislužby je povinen zajistit, aby jím zprostředkovaná přeprava
byla
a) poskytnuta podnikatelem v silniční dopravě, který je držitelem koncese pro provozování
silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
b) provedena vozidlem taxislužby nebo vozidlem cestujícího a
c) provedena řidičem, který je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
(2) Zprostředkovatel taxislužby je povinen vést evidenci zprostředkovaných přeprav.
Evidence zprostředkovaných přeprav obsahuje u každé zprostředkované přepravy jméno,
popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název poskytovatele přepravy, adresu jeho
sídla, jeho identifikační číslo a údaje o době a místu zahájení přepravy. Údaje o zprostředkované
přepravě se v evidenci uchovávají po dobu nejméně 3 let ode dne ukončení zprostředkované
přepravy.“.
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61. V části II hlavě druhé se za díl 5 vkládá nový díl 6, který včetně nadpisu zní:
„Díl 6
Příležitostná osobní silniční doprava
§ 21f
(1) Dopravce provozující příležitostnou osobní silniční dopravu je povinen objednávku
přepravní služby předem zaznamenat do evidenční knihy objednávek a zajistit, aby kopie
záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava vykonává. Záznam
objednávky v evidenční knize objednávek je dopravce povinen uchovat po dobu nejméně 1
roku ode dne ukončení objednané přepravy. Náležitosti záznamu objednávky stanoví prováděcí
právní předpis.
(2) Dopravce provozující mezinárodní příležitostnou osobní silniční dopravu je dále
povinen zajistit, aby ve vozidle, kterým se přeprava vykonává, byl umístěn vyplněný jízdní list
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28) nebo podle vyhlášené mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Formulář jízdního listu vydá dopravci
provozujícímu příležitostnou osobní silniční dopravu na jeho žádost Ministerstvo dopravy nebo
osoba Ministerstvem dopravy pověřená.“.
CELEX 32009R1073
62. V § 23 odst. 1 písm. j) a v § 23 odst. 2 písm. n) se slova „2 let“ nahrazují slovy „1 roku“.
63. V § 23 odst. 3 písm. b) se slovo „vozidla,“ nahrazuje slovy „vozidla a“.
64. V § 23 odst. 3 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje tečkou.
65. V § 23 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
66. V § 23 odstavec 4 zní:
„(4) Řidič vozidla je při přepravě nebezpečných věcí v souladu s Dohodou ADR
povinen
a) provádět přepravu dopravní jednotkou vybavenou písemnými pokyny, osvědčením o školení
řidiče přepravujícího nebezpečné věci a osvědčením o schválení vozidel pro přepravu některých
nebezpečných věcí a řádně a úplně vyplněnými průvodními doklady,
b) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením
vztahujícím se k nákladu,
c) převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením
vztahujícím se k nákladu,
d) používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou pro obecnou a osobní ochranu
a další dodatečnou výbavou,
e) používat dopravní jednotku vybavenou hasicími přístroji,
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f) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, manipulaci, zajištění nákladu a dozoru nad
vozidly a
g) dodržet ustanovení pro omezení průjezdu tunely.“.
67. V § 27 se věta první zrušuje.
68. V § 27 se slovo „však“ zrušuje a text „§ 9 odst. 2 písm. a)“ se nahrazuje slovy „§ 9 odst. 1
písm. a) a, jde-li o zahraniční dopravce usazené v jiném členském státu Evropské unie, kopie
dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do
českého jazyka“.
CELEX 32014L0067
69. V § 33a odst. 3 a 6 se text „§ 9 odst. 4 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 3 písm. b)“.
70. V § 33c se slova „o počtu držitelů eurolicencí k 31. prosinci předchozího roku a o počtu
jimi vydaných opisů eurolicencí“ nahrazují slovy „požadované přímo použitelným předpisem
Evropské unie34) v rozsahu, ve kterém je má Česká republika sdělovat Evropské komisi“.
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
„34) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí
společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje
směrnice Rady 96/26/ES.
Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech
pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.
Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech
pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.“.

CELEX 32009R1071
CELEX 32009R1072
CELEX 32009R1073
71. V § 34 odst. 3 se slova „a celní úřady“ zrušují a za slovo „terminálů“ se vkládají slova „,
zprostředkovatelé taxislužby“.
72. V § 34 odst. 4 se slova „a taxametru“ nahrazují slovy „, taxametru a elektronickému
zařízení, v němž má k dispozici smlouvu podle § 21 odst. 5 nebo potvrzení o přepravě podle §
21 odst. 6“.
73. V § 34 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Dopravce je povinen zajistit, aby řidič poskytl obecní policii a Policii České
republiky součinnost při výkonu kontroly.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
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74. V § 34b odst. 2 písm. f) se text „§ 9 odst. 4 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 3 písm.
b),“.
75. V § 34b odst. 5 písm. d) se text „§ 9 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2“.
76. V § 34b odst. 6 písm. c) se slova „a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru“ zrušují a
slovo „, a“ se nahrazuje čárkou.
77. V § 34b odst. 6 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) sériové číslo evidenční nálepky vozidla taxislužby, která byla pro vozidlo taxislužby
vydána, a datum jejího vydání a“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
78. V § 34b odst. 7 se slova „podnikatelích v silniční dopravě provozované velkými vozidly“
nahrazují slovy „dopravcích provozujících silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby“.
79. V § 34c odst. 8 písm. b) se text „§ 9 odst. 3 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2 písm.
b)“.
80. V § 34d se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Údaje podle § 34b odst. 2 písm. h) o
přestupcích a správních trestech za ně uložených, které pravomocně uložilo Ministerstvo
dopravy dopravcům usazeným v jiném členském státě než v České republice provozujícím
silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby za přestupek podle tohoto zákona, zapíše v
Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě Ministerstvo dopravy.“.
CELEX 32009R1071
81. V § 34d se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ministerstvo dopravy dále zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu platnosti průkazu řidiče taxislužby číslo tohoto průkazu
a po dobu evidence vozidla taxislužby jeho státní poznávací značku.“.
82. V § 34d odst. 5 písm. b) se slova „podnikatelům v silniční dopravě provozované velkými
vozidly“ nahrazují slovy „dopravcům provozujícím silniční dopravu velkými vozidly pro cizí
potřeby“.
83. V § 34e odst. 1 písm. a) se slovo „vykonává“ nahrazuje slovem „vykoná“.
84. V § 34e odst. 1 písmeno b) zní:
„b) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo označené střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm.
a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.“.
85. V § 34e odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j).
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86. V § 34e odst. 2 písm. a) se slovo „neodevzdá“ nahrazuje slovy „nebo § 35h odst. 6
neodevzdá neplatný nebo zadržený“ a slova „do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti“ se
zrušují.
87. V § 34e odst. 2 písm. b) se slovo „vykonává“ nahrazuje slovy „v rozporu s § 21d odst. 1
vykoná“ a slova „nesplňuje požadavky § 21d odst. 1“ se nahrazují slovy „není vozidlem
taxislužby zapsaným v evidenci vozidel taxislužby pro něj, je-li sám dopravcem, nebo pro
dopravce, k němuž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a), ani vozidlem cestujícího“.
88. V § 34e odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) v rozporu s § 21d odst. 1 písm. a) vykoná práci řidiče taxislužby vozidlem, které není
označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,“.
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).
89. V § 34e odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) užije vozidlo, které není viditelně a čitelně označeno
střešní svítilnou nebo údaji o dopravci,“.
Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena g) až l).
90. V § 34e odst. 2 písm. g) se text „§ 21d odst. 4 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 21d odst. 4
písm. b)“.
91. V § 34e odst. 2 písm. h) se text „§ 21d odst. 4 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 21d odst. 4
písm. c)“.
92. V § 34e odst. 2 písm. i) se text „§ 21d odst. 4 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 21d odst. 4
písm. d)“.
93. V § 34e odst. 2 písm. j) se text „§ 21d odst. 4 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 21d odst. 4
písm. d)“.
94. V § 34e odst. 2 písmena k) a l) znějí:
„k) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo označené střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm.
a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením nebo
l) v rozporu s § 35h odst. 5 vykoná práci řidiče taxislužby v době, kdy má zadržený průkaz
řidiče taxislužby.“.
95. V § 34e odst. 4 písm. a) a § 34e odst. 7 se slova „odstavce 2 písm. b)“ nahrazují slovy
„odstavce 2 písm. a)“.
96. V § 34e odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „písm. b) až d)“.
97. V § 34e odst. 4 písm. b) se slova „odstavce 2 písm. a), c) nebo f) až k)“ nahrazují slovy
„odstavce 2 písm. b), c) nebo f) až k) nebo odstavce 3 písm. a)“.
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98. V § 34e odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ nebo odstavce 2 písm. l)“.
99. V § 34e odst. 5 se slova „bodu 1“ zrušují.
100. V § 34e odst. 6 se slova „a), c) nebo f) až k)“ nahrazují slovy „b), c) nebo f) až l)“.
101. V § 35 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až n) se označují jako písmena a) až m).
102. V § 35 odst. 1 písm. f) se text „§ 9 odst. 2 nebo 4“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 1 nebo 3“.
103. V § 35 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) v rozporu s § 21a odst. 4 neoznámí změnu údajů o taxametru nebo o vybavení vozidla
taxametrem,“.
Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena j) až n).
104. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „, nebo aby byly ve vozidle při
jeho provozu stanovené smlouvy“.
105. V § 35 odst. 1 písm. k) se slova „nebo 5“ nahrazují slovy „, 5 nebo 7“.
106. V § 35 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).
107. V § 35 odst. 1 písm. m) se text „§ 21e odst. 2“ nahrazuje textem „§ 21f odst. 2“.
108. V § 35 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a) provozuje taxislužbu vozidlem, které není označeno
evidenční nálepkou vozidla taxislužby,“.
Dosavadní písmena i) až y) se označují jako písmena j) až z).
109. V § 35 odst. 2 písm. k) se slova „vozidlem taxislužby“ a text „písm. a)“ zrušují.
110. V § 35 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až z) se označují jako písmena l) až y).
111. V § 35 odst. 2 písmeno m) zní:
„m) v rozporu s § 21 odst. 4 písm. a) nezajistí, aby bylo vozidlo taxislužby viditelně a čitelně
označeno střešní svítilnou a údaji o dopravci,“.
112. V § 35 odst. 2 písm. n) se text „§ 21 odst. 3 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm.
b)“.
113. V § 35 odst. 2 se písmeno o) zrušuje.
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Dosavadní písmena p) až y) se označují jako písmena o) až x).
114. V § 35 odst. 2 písm. o) se text „§ 21 odst. 3 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm.
c)“.
115. V § 35 odst. 2 písm. p) se text „§ 21 odst. 3 písm. f)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm.
d)“.
116. V § 35 odst. 2 písm. q) se text „§ 21 odst. 3 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm.
e)“.
117. V § 35 odst. 2 písm. r) se text „§ 21 odst. 3 písm. h)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm.
f)“.
118. V § 35 odst. 2 písm. s) se text „§ 21 odst. 3 písm. i)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm.
g)“.
119. V § 35 odst. 2 písmeno t) zní:
„t) v rozporu s § 21 odst. 7 neuchovává záznamy o přepravě, smlouvy o přepravě a potvrzení o
přepravě nejméně po dobu 3 let od ukončení přepravy nebo nezajistí, aby vozidlo taxislužby
nebylo označeno střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným
způsobem zaměnitelným s tímto označením,“.
120. V § 35 odst. 2 se písmeno u) zrušuje.
Dosavadní písmena v) až x) se označují jako písmena u) až w).
121. V § 35 odst. 2 písmeno v) zní:
„v) v rozporu s § 21a odst. 5 nezajistí, aby evidenční nálepka vozidla taxislužby nebyla
umístěna na jiném vozidle, než pro které byla vydána,“.
122. V § 35 odst. 2 se za písmeno v) vkládá nové písmeno w), které zní:
„w) v rozporu s § 21a odst. 7 nezajistí neprodleně odstranění evidenční nálepky vozidla
taxislužby v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby,“.
Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x).
123. V § 35 odst. 2 písm. x) se text „§ 21e odst. 1“ nahrazuje textem „§ 21f odst. 1“ a za slovo
„objednávek“ se vkládají slova „, neuchová záznam objednávky v evidenční knize objednávek
po dobu nejméně 1 roku od ukončení objednané přepravy“.
124. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno y),
které zní:
„y) v rozporu s § 34 odst. 5 nezajistí, aby řidič poskytl obecní policii nebo Policii České
republiky součinnost při výkonu kontroly.“.
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125. V § 35 odstavec 3 zní:
„(3) Dopravce se dopustí přestupku tím, že
a) provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení, nebo
b) v rozporu s § 27 nezajistí, aby byly ve vozidle kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka.“.
126. V § 35 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Zprostředkovatel taxislužby se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby jím zprostředkovaná přeprava splňovala podmínky podle § 21e odst. 1, nebo
b) nevede evidenci zprostředkovaných přeprav podle § 21e odst. 2.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
127. V § 35 odst. 7 písm. c) se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 6“.
128. V § 35 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Je-li přestupek podle odstavce 6 spáchán zprostředkovatelem taxislužby, kterému
byl v posledních 5 letech nejméně dvakrát uložen správní trest za přestupek podle stejného
odstavce, lze za něj uložit zákaz činnosti do 3 let nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
129. V § 35 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle
odstavce 6 se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
130. V § 35c odst. 1 se za slova „přestupku podle tohoto zákona“ vkládají slova „nebo
kontrolního řádu“.
131. V § 35f odst. 2 větě první se slova „uložena dopravci“ nahrazují slovy „uložena osobě, od
níž byla vybrána kauce,“.
132. V § 35f odst. 2 větě druhé se slovo „dopravci“ zrušuje.
133. V § 35f se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „osobě, od níž byla vybrána“.
134. V § 35f odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „dopravce“ nahrazuje slovy „osobu, od
níž byla vybrána kauce,“, slovo „ho“ se nahrazuje slovem „ji“ a slovo „dopravci“ se nahrazuje
slovy „osobě, od níž byla vybrána“.
135. V § 35f odst. 3 písm. a) se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“.
136. V § 35f odst. 3 písm. b) se slova „dopravce písemně sdělí“ nahrazují slovy „písemně
sdělila“.
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137. V § 35f odst. 4 se slova „dopravce nesdělí dopravnímu úřadu“ nahrazují slovy „správnímu
orgánu nebyly“ a za slovo „rozhodnutí“ se vkládá slovo „sděleny“.
138. V § 35f odst. 5 se slova „dopravní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán“.
139. V § 35h odst. 1 písm. a) se text „§ 9 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2“.
140. V § 35h odst. 1 písm. b) se text „§ 9 odst. 3 písm. a)“ nahrazují textem „§ 9 odst. 2 písm.
a)“.
141. V § 35h odst. 2 se slova „řidičský průkaz“ nahrazují slovy „průkaz řidiče taxislužby“.
142. V § 35h odst. 3 a § 35h odst. 4 písm. a) se slova „a zadrženého průkazu“ zrušují.
143. V § 35h se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Postup podle odstavců 1 až 5 lze uplatnit, i pokud průkaz řidiče taxislužby nebyl
řidičem při provádění státního odborného dozoru předložen. Průkaz řidiče taxislužby se
v takovém případě považuje za zadržený. Tato skutečnost se zaznamená v potvrzení podle
odstavce 2. Průkaz řidiče taxislužby se k vyhotovení potvrzení doručovanému dopravnímu
úřadu nepřikládá a jeho držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne zadržení odevzdat
příslušnému dopravnímu úřadu. Dopravní úřad průkaz řidiče taxislužby podle odstavce 4
nevrací, nebyl-li odevzdán.“.
144. V § 36 odst. 3 se slova „c) a n)“ nahrazují slovy „b) a m)“ a slova „a h)“ se nahrazují slovy
„, h) a y)“.
145. V § 36 odst. 4 se za text „§ 34e“ vkládají slova „nebo § 35 odst. 2 písm. h)“.
146. V § 36 odst. 6 se slova „nebo celní úřad“ zrušují.
147. V § 36 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Přestupky podle § 34e odst. 3 může dále
projednat příkazem na místě celní úřad.“.
148. V § 37 odst. 1 se za slova „jinak vybaveno“ vkládají slova „, zda jsou dodržovány
podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí“.
149. V § 38 odst. 1 se slova „, a zda tuzemský dopravce používá vozidlo, jehož technický stav
byl shledán vyhovujícím při technické kontrole, od které neuplynula doba stanovená zvláštním
zákonem“ zrušují.
150. V § 38 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
151. Poznámka pod čarou č. 4e zní:
„4e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014
o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém
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zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.
152. V § 38a odst. 3 písm. j) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.
153. V § 38a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno l), které
zní:
„l) evidenčních nálepek vozidla taxislužby.“.
154. V § 41 odst. 2 se text „§ 9 odst. 1,“ zrušuje, text „§ 17 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 17
odst. 6“, za text „§ 21 odst. 9“ se vkládá text „, § 21a odst. 8“, text „§ 21e odst. 1“ se nahrazuje
textem „§ 21f odst. 1“ a text „§ 34 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 34 odst. 6“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti
s nimi související se posoudí podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáno v evidenci vozidel
taxislužby, lze do vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby užívat k provozování taxislužby
i bez označení touto nálepkou, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. III
V příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č.
53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb.,
zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 193/2017
Sb. a zákona č. 111/2018 Sb., se ve čtvrtém sloupci za slova „dopravní úřad“ vkládají slova „,
s výjimkou žádosti o koncesi k provozování silniční motorové dopravy nákladní vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, a s výjimkou žádosti o koncesi k provozování silniční motorové
dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o silničním provozu
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Čl. IV
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb.,
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.,
zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona
č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 285/2018
Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 2 se za slovo „řidič“ vkládá slovo „vozidla“ a za slovo „taxislužby“ se vkládají
slova „označeného střešní svítilnou podle zvláštního právního předpisu21)“.
2. V § 50 odst. 1 se slova „taxislužby.21)“ nahrazují slovy „taxislužby označeného střešní
svítilnou podle zvláštního právního předpisu21).“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb.,
zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb.,
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona
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č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb.,
zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb.,
zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb.,
zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb.,
zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb.,
zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb.,
zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014
Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č.
264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona
č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb.,
zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016
Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č.
188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb.,
zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017
Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.,
zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona
č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb.,
zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018
Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto:
1. V příloze se v položce 34 za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:
„14. Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby

Kč 500“.

2. V příloze se v položce 34 na konci oddílu „Předmětem poplatku není“ doplňuje bod 4, který
zní:
„4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při
zápisu vozidla do této evidence.“.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího
po jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva
I. Obecná část

A) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného
stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Předkládaný návrh obsahuje zejména změny zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, které se týkají především právní úpravy provozování taxislužby.
Současná právní úprava taxislužby je ucelená a vnitřně provázaná, nicméně vzhledem
k vývoji moderních technologií a možnosti jejich využívání neodpovídá aktuální společenské
poptávce po liberalizaci ve vztahu k využívání populárních mobilních aplikací.. Zákon o
silniční dopravě obsahuje řadu povinností jak dopravců, tak řidičů taxislužby, které mají sloužit
primárně k ochraně práv zákazníků. Mezi základní povinnosti patří používání taxametru
jakožto měřidla a záznamového zařízení, pomocí kterého se určuje cena za přepravu a
zaznamenávají se údaje o přepravách pro daňové účely, a označování vozidel taxislužby střešní
svítilnou tak, aby byla pro zákazníky i orgány státního odborného dozoru snadno seznatelná.
Současná právní úprava přiznává možnost výjimky z těchto dvou základních povinností, je-li
přeprava poskytnuta na základě předchozí písemné smlouvy se stanovenými obsahovými i
formálními náležitostmi (tzv. smluvní přeprava podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě).
Za určitých okolností lze při sjednávání přepravy prostřednictvím taxislužby pomocí moderních
technologií, mimo jiné i aplikací mobilních telefonů naplnit předpoklady pro využití této
výjimky, nicméně z celospolečenského hlediska je žádoucí provést takové změny právní
úpravy, které ve větší míře umožní legálně poskytovat služby, o které má společnost zájem.
Za tím účelem je nezbytné přistoupit k podstatné revizi právní úpravy taxislužby,
nicméně zvažovaná dílčí liberalizace právní úpravy by neměla zakládat nedůvodné zvýhodnění
alternativního poskytování služeb, oproti svým způsobem přeregulovanému standardnímu
způsobu poskytování taxislužby. Nutné je proto zhodnotit, které ze současných povinností
dopravců a řidičů taxislužby vedou k ochraně zákazníka a které jsou naopak již nadbytečné a
je možné od nich upustit.
Zákon o silniční dopravě předpokládá i v jiných oblastech některé povinnosti či úkony,
které jsou z dnešního pohledu již obsolentní, a je možné od nich upustit. Jedná se například o
povinné označování velkých vozidel obchodním jménem podnikatele v silniční dopravě či
vydávání stanoviska dopravního úřadu v řízení o udělení koncese pro provozování silniční
dopravy malými vozidly, které se podle současné právní úpravy vydává vždy jako souhlasné.
Stejně tak se v současnosti jeví publikace otázek a vzorových zadání případových studií pro
zkoušky odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy ve Věstníku dopravy jako
nevhodná, když je možné zabezpečit širší přístup veřejnosti k těmto materiálům
prostřednictvím internetu, v systému eTesty.
V oblasti přepravy nebezpečných věcí jsou v zákoně o silniční dopravě podchyceny
povinnosti odesílatelů, dopravců a příjemců, ale zcela absentuje úprava povinností řidičů při
přepravě nebezpečných věcí, byť zákon již v platném znění umožňuje jejich postih při
nedodržení povinností plynoucích z Dohody ADR. Vzhledem k obsahu Dohody ADR je
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nezbytné tuto úpravu do zákona o silniční dopravě doplnit, stejně jako je žádoucí upravit méně
přísně povinnosti dalších subjektů zapojených do přepravy nebezpečných věcí, jež souvisejí
s uchováváním dokladů o přepravě.
Dílčí upřesnění vyžaduje i právní úprava licenčního řízení v linkové osobní dopravě, a
to zejména v oblasti vydávání závazných stanovisek dopravních úřadů, v jejichž správních
obvodech mají být na trase linky umístěny zastávky tak, aby v důsledku nečinnosti těchto úřadů
nedocházelo k excesivním průtahům licenčního řízení, případně k uplynutí propadné lhůty,
kterou pro postup České republiky vůči jiným členským státům přiznává unijní právo. Ve
vztahu k výkonu státní správy v oblasti zákona o silniční dopravě poukázala aplikační praxe
rovněž na další drobné nedostatky, jež je vhodné napravit.
Současná právní úprava není diskriminační ani nemá dopady na rovnost žen a mužů.

B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti
mužů a žen
V oblasti taxislužby se v souvislosti s její dílčí liberalizací jednoznačně upravují
pravidla pro provozování taxislužby za využití populárních mobilních aplikací a dalších
elektronických komunikačních prostředků spočívající v upuštění od požadavku na plnění
některých povinností, a to povinného použití taxametru a označení vozidel střešní svítilnou.
Současně se navrhuje redukce povinností dopravců a řidičů taxislužby tak, aby nedocházelo
k nedůvodnému zvýhodnění poskytování taxislužby tzv. alternativními způsoby. Právní úprava
taxislužby se ale zároveň doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a
vymahatelnosti práv zákazníků.
Použití taxametru a označení vozidla střešní svítilnou již v současnosti není
vyžadováno, je-li přeprava poskytnuta na základě písemné smlouvy (vč. elektronicky uzavřené
písemné smlouvy) se zákonem stanovenými náležitostmi (jednou z nich je i určení ceny za
přepravu nebo způsobu jejího stanovení před zahájením přepravy). Bude-li objednávka
přepravy učiněna pohotovostně a neformálně elektronickým způsobem, při splnění dalších
požadavků (jedním z nich je přesné určení ceny za přepravu) se rovněž navrhuje, aby použití
taxametru a označení vozidla střešní svítilnou nebylo povinné. Vzhledem k tomu, že v těchto
případech bývá cena sjednaná jiným způsobem, bylo by povinné používání taxametru zcela
nadbytečné. V případě, že se dopravce rozhodne poskytovat přepravu výhradně některým
z těchto způsobů, při kterém není povinné používat taxametr, je nadbytečné, aby bylo vozidlo
povinně vybaveno taxametrem, což již ostatně potvrzuje platná právní úprava v případě, že
vozidlem je poskytována tzv. smluvní přeprava podle § 21 odst. 4.
Změna je rovněž navrhována u označování vozidel střešní svítilnou, nápisem TAXI
nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením. Dosud je použití svítilny a označení
vozidla zmíněným způsobem vyhrazeno pro standardní formu provozování taxislužby
s využitím taxametru. Nově se navrhuje, aby střešní svítilnu a nápis TAXI mohla používat
vozidla taxislužby, která jsou vybavena taxametrem, ale nebude podstatné, zda je při právě
probíhající přepravě skutečně používán. Zákaz používat střešní svítilnu nebo uvedená označení
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v situacích, kdy je vozidlo používáno k jinému účelu, než k provozování taxislužby (např.
soukromé jízdy), zůstává zachován.
Označování vozidel střešní svítilnou tedy bude mandatorní vždy při klasické formě
taxislužby při objednávkách tzv. na ulici, kdy bude plnit informační funkci vůči zákazníkům.
Pokud jde o vozidla vybavená taxametrem, kterými bude poskytnuta taxislužba v některém ze
zvláštních režimů, bude její použití dobrovolné. Tato úprava umožní dopravcům poskytovat
přepravy jak v klasickém režimu, tak ve zvláštním režimu, aniž by museli v závislosti na
konkrétní přepravě odstraňovat z vozidel střešní svítilnu, nápis TAXI či jiné obdobné označení.
Nebude-li vozidlo vybaveno taxametrem vůbec (tzn. taxislužba bude vozidlem poskytována
vždy výlučně ve zvláštním režimu), bude použití střešní svítilny, stejně jako označení vozidla
nápisem TAXI nebo jiným obdobným způsobem zakázáno. Čerpat výhody, které z použití
střešní svítilny plynou (zejména možnost jízdy ve vyhrazených jízdních pruzích), tak budou
moct jen vozidla taxislužby vybavená střešní svítilnou.
Za účelem rozpoznatelnosti vozidel taxislužby, která nebudou muset být ve všech
případech označena střešní svítilnou, se zavádí povinnost označování vozidel evidenční
nálepkou vozidla taxislužby, která bude pro každé vozidlo zapsané v evidenci vozidel
taxislužby vydána dopravním úřadem. Taxislužbu vozidlem taxislužby bude možné provozovat
pouze vozidly označenými touto nálepkou. Vozidla taxislužby tak budou jak pro zákazníky, tak
pro orgány státního odborného dozoru rozpoznatelná, a to bez ohledu na režim poskytování
taxislužby.
Jak již bylo výše naznačeno, návrh počítá se zrušením některých povinností obsažených
v platné právní úpravě, a to i pro případ standardní formy poskytování taxislužby. Jedná se o
upuštění od povinnosti vést záznam o provozu vozidla taxislužby, neboť jeho využití je v dnešní
době již omezené. S tím odpadne potřeba vybavit taxametr paměťovou jednotkou. Dojde tak
ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Dále se upouští od povinného vybavení vozidla
taxislužby aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby. Údaje, které lze z tohoto výpisu
seznat, mají orgány státního odborného dozoru či kontroly možnost zjistit přímo náhledem do
evidence vozidel taxislužby, navíc samotný výpis nikterak nezaručuje, že údaje na něm uvedené
jsou stále pravdivé, a není proto důvod dopravce nadále touto povinností zatěžovat.
Za účelem lepší ochrany práv zákazníků návrh zavádí nový institut zprostředkovatele
taxislužby a stanoví pro výkon jeho činnosti určité povinnosti (nad rámec obecné úpravy
v jiných právních předpisech). Tyto povinnosti směřují zejména k tomu, aby předmětem
zprostředkování byly pouze služby legální, tj. služby poskytované k tomu oprávněnými
subjekty – dopravcem a řidičem, kteří jsou držiteli potřebných povolení (koncese popř.
oprávnění řidiče taxislužby). Zavedení těchto povinností směřuje k zefektivnění ochrany
cestujících, neboť v případě poškození cestujícího při přepravě (např. předražením) bude
možné prostředky správního trestání postihnout poskytovatele služby (řidiče a dopravce) a
rovněž pro cestujícího bude možné lépe vymoci náhradu škody. Pokud je totiž přeprava
poskytována neoprávněnou osobou (která není řidičem taxislužby ani dopravcem), je možnost
postihu konkrétního porušení pravidel poskytování přepravy méně efektivní (postihuje se
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obecně neoprávněný výkon činnosti), včetně možnosti vymáhání uložených sankcí, a rovněž
postavení cestujícího v případě náhrad je horší.
Dalším cílem této úpravy je ochrana trhu před neoprávněným podnikáním, tj. ochrana
řádných podnikatelů před nekalou konkurencí ze strany osob, které nesplňují zákonné
podmínky pro přístup na trh. V podmínkách taxislužby jde primárně o situaci, kdy přepravní
služby poskytují osoby, které nejsou držiteli příslušných úředních povolení (koncese dopravce,
oprávnění řidiče taxislužby). Takové osoby získávají neoprávněnou konkurenční výhodu před
oprávněnými podnikateli, neboť mají celkově nižší náklady na poskytování služeb, kdy nemusí
vynakládat prostředky na dodržování zákonných předpokladů a povinností a je vyšší riziko, že
se budou vyhýbat daňovým povinnostem. Takovéto osoby je sice možné sankčně postihnout,
ale v rámci správních kontrol nelze nikdy pokrýt celou oblast takto neoprávněně poskytovaných
služeb a rovněž efektivita trestání (zejm. vymáhání pokut) může být nízká. Sankční
mechanismy – coby opatření ex post - je proto vhodné doplňovat i preventivními opatřeními ex
ante. Zprostředkovatelé sice sami přímo přepravní služby neposkytují, ale svou činností mohou
podstatně zjednodušit přístup neoprávněných subjektů na trh taxislužby a šíři tohoto přístupu,
tj. usnadnit spojení s klienty. I v této oblasti se tedy jeví jako přiměřené a účinné uložit
zprostředkovateli povinnost provádět zprostředkování pouze pro subjekty oprávněné
k poskytování přepravních služeb, obdobně jako v oblasti ochrany cestujících. Role
zprostředkovatele je zde přitom ještě silnější, neboť jeho činnost může mít přímý dopad na
ochranu trhu v této oblasti (např. pokud ve větší míře zprostředkuje poskytování služeb ze
strany neoprávněných osob).
Návrhem dochází k omezení rozsahu zmocnění obcí k regulaci taxislužby na svém
území. Zcela se vypouští možnost obcí stanovit řidičům taxislužby jako podmínku pro zahájení
nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu,
obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu
spotřebitele a dále se vypouští možnost obcí stanovit požadavek na barvu karoserie a minimální
rozměry vozidla. K této změně se přistupuje v návaznosti na požadavky řady rezortů, zejména
Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva spravedlnosti a
Hospodářské komory, neboť se s ohledem na technologický vývoj v oblasti dopravy jedná o již
nadbytečné povinnosti, které pouze ztěžují vstup do podnikání v sektoru taxislužby.
Dílčí úprava se navrhuje u zadržení průkazu řidiče taxislužby, v níž se zavádí možnost
zadržet průkaz řidiče taxislužby i v případě, že jej jeho držitel nemá při výkonu státního
odborného dozoru u sebe, nebo to tvrdí. Tato úprava je nezbytná, neboť v současné době se
může řidič taxislužby nepříjemným důsledkům spojeným se zadržením průkazu řidiče
taxislužby vyhnout tím, že jej při výkonu státního odborného dozoru nepředloží. Navrhuje se
proto, aby se postup a následky zadržení průkazu řidiče taxislužby uplatňovaly bez ohledu na
to, zda průkaz řidiče taxislužby byl či nebyl fyzicky odebrán.
Jak bylo uvedeno výše, návrh zavádí změny právní úpravy i mimo oblast taxislužby,
které je vhodné provést ve prospěch adresátů právní regulace. Povinné označování velkých
vozidel obchodním jménem podnikatele v silniční dopravě již není nadále nutné, stejně jako lze
rezignovat na nadbytečné vydávání stanoviska dopravních úřadů v řízeních o udělení koncese
pro provozování silniční dopravy malými vozidly. Publikaci otázek a vzorových zadání
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případových studií pro zkoušky odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy ve
Věstníku dopravy je možné nahradit zveřejněním prostřednictvím internetu.
Návrh dále zakotvuje některé povinnosti řidiče vozidla při přepravě nebezpečných věcí
vyplývající z Dohody ADR tak, aby tyto povinnosti byly vynutitelné. Současně dochází
v oblasti přepravy nebezpečných věcí ke zkrácení doby, po kterou musí odesílatel a dopravce
uchovávat předepsané doklady, a to z 2 let na 1 rok, neboť doba 1 roku je pro účely provedení
kontroly v provozovně dostatečná. Dále se zcela vypouští povinnost uchovávání předepsaných
dokladů osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí, neboť Dohoda ADR již nestanoví
žádné doklady, které by měl příjemce uchovávat.
Naproti tomu se do zákona o silniční dopravě včleňuje speciální úprava vůči úpravě
obsažené v zákoně o zaměstnanosti zohledňující i unijní předpisy v oblasti vysílání pracovníků
v rámci poskytování služeb. S ohledem na specifika zaměstnávání osob v silniční dopravě
spočívající zejména v tom, že pracovištěm je v jejich případě přímo vozidlo, se navrhuje
stanovit, že kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah s řidičem, které mají být podle
obecné úpravy k dispozici na pracovišti, budou muset být v případě zahraničních dopravců
k dispozici ve vozidle včetně překladu do českého jazyka. Kontrola plnění této povinnosti bude
probíhat v režimu zákona o silniční dopravě. Projednávání přestupků spočívajících v neplnění
této povinnosti tak bude v gesci dopravních úřadů. Ve vztahu k tuzemským dopravcům se
speciální právní úprava do zákona o silniční dopravě nedoplňuje, neboť podle zákona o
zaměstnanosti se tato povinnost nevyžaduje v případě, že zaměstnavatel oznámil okresní správě
sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na
nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. Tuzemští dopravci tedy
zpravidla tuto povinnost plnit nemusí, přičemž je u nich možné provést i kontrolu v provozovně.
Navržené změny se též dotýkají licenčního řízení, ve kterém dochází k dílčímu
upřesnění postupů při vydávání závazných stanovisek dotčených úřadů, v jejichž správních
obvodech mají být na trase linky umístěny zastávky tak, aby v důsledku nečinnosti těchto úřadů
nedocházelo k excesivnímu prodlužování licenčního řízení. Pokud dotčený úřad nevydá
závazné stanovisko ve stanovené lhůtě, bude platit, že bylo vydáno souhlasné stanovisko. I
v případě absence závazného stanoviska některého z dotčených úřadů tak bude možné vydat
rozhodnutí o udělení licence (pokud nebudou v řízení zjištěny jiné skutečnosti, které by vedly
k zamítnutí žádosti) a současně bude takové rozhodnutí přezkoumatelné jak v rámci správního
přezkumu, tak v případném soudním řízení. Tato úprava je potřebná i ve vztahu k povolování
mezinárodní linkové osobní dopravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, neboť
pokud v tomto řízení Ministerstvo dopravy neobdrží včas závazné stanovisko dotčených úřadů,
nemůže samo presumovat případný souhlas nebo nesouhlas dotčeného úřadu a včas se vyjádřit,
což vede k marnému uplynutí lhůty stanovené tímto nařízením. Fikce souhlasu dotčeného úřadu
se rovněž navrhuje zavést ve vztahu k řízení o změně jízdního řádu v případě mezinárodní
dopravy bez smlouvy o veřejných službách.
V návaznosti na poznatky z aplikační praxe (výkonu státní správy) se provádí i další
drobné úpravy zákona o silniční dopravě, například se doplňuje kompetence Ministerstva
dopravy vyžadovat výpis z evidence Rejstříku trestů pro účely vedení řízení o spolehlivosti
řidičů nebo přímo zapisovat určité údaje do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě.
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Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy je obsahem Závěrečné zprávy
z hodnocení dopadů regulace (RIA), která detailně popisuje důvody pro přijetí navrhované
právní úpravy.
Navrhovaná právní úprava není diskriminační a ani se žádným způsobem nedotýká
problematiky rovnosti mužů a žen, neboť mezi nimi nijak nerozlišuje.

C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Cílů popsaných v části A) a B) nelze dosáhnout jiným způsobem než adekvátní změnou
právní úpravy, a to primárně změnou zákona o silniční dopravě. Navrhovaná právní úprava je
proto nezbytná.
Podrobnější odůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy je uvedeno v Závěrečné
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA).

D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
České republiky
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Z hlediska Listiny základních práv a svobod se navržená regulace dotýká zejména práva na
podnikání (čl. 26), kdy nicméně platí, že zákonodárce může stanovit podmínky a omezení pro
výkon určitých povolání nebo činností. Předkladatel se domnívá, že navržená právní úprava
obstojí v tzv. testu rozumnosti, jenž Ústavní soud používá v kontextu tohoto hospodářského
práva, zejména v situaci, kdy řada navržených pravidel směřuje k méně přísným požadavkům
na výkon podnikání v oblasti silniční dopravy.

E) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje implementaci práva Evropské unie do
vnitrostátního právního řádu. Sekundární předpisy unijního práva regulují zejména poskytování
silniční dopravy velkými vozidly.
Souvislost s unijním právem je dána u ustanovení zakládajícího fikci souhlasu
v licenčním řízení a u ustanovení upravujícího notifikační povinnost dopravních úřadů vůči
Ministerstvu dopravy.
Lze dále dodat, že Soudní dvůr Evropské unie se již v dílčím rozsahu zabýval otázkami
regulace zprostředkovatelů osobní silniční přepravy. Soudní dvůr Evropské unie ve věci
Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems Spain SL (C-434/15) rozhodoval o tom,
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pod jaký právní rámec je třeba zprostředkovatelskou činnost společnosti Uber zařadit, tj. zda se
jedná o službu informační společnosti či službu v oblasti dopravy. Soud uvedl, že
zprostředkovatelská činnost je natolik úzce spjatá s vlastní přepravní službou, že je ve smyslu
Smlouvy o fungování Evropské unie službou v oblasti dopravy, která může být upravena na
úrovni členských států. Nelze ji tedy považovat čistě za službu informační společnosti, která je
regulována na unijní úrovni a u níž je zaručen volný pohyb služeb z jiného členského státu.
K relevantní judikatuře v této oblasti lze rovněž zařadit rozsudek Soudního dvora Evropské
unie ve věci tribunal de grande instance de Lille proti Uber France SAS (C-320/16). Soudní
dvůr Evropské unie konstatoval, že vnitrostátní právní úprava, která (dokonce trestně) stíhá
organizování systému zprostředkování kontaktu mezi zákazníky a osobami, které za úplatu
poskytují služby silniční přepravy osob vozidly s méně než deseti místy, aniž mají k tomuto
účelu povolení, se týká „služeb v oblasti dopravy“, pokud se vztahuje na zprostředkovatelskou
službu poskytovanou pomocí aplikace pro chytré telefony, která je nedílnou součástí komplexní
služby, jejíž hlavní složkou je přepravní služba. Taková služba je potažmo vyloučena z oblasti
působnosti unijních směrnic požadujících notifikaci technických předpisů Evropské komisi
před jejich přijetím. Důsledkem těchto rozsudků tedy je, že práva a povinnosti společnosti Uber
a ostatních zprostředkovatelů taxislužby působících v České republice je možno na národní
úrovni regulovat, přičemž tato regulace nepodléhá notifikační povinnosti vůči Evropské komisi.
Čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU o prosazování
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU)
č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním
trhu („nařízení o systému IMI“) umožňuje členským státům stanovit povinnost mít k dispozici
či uchovávat v tištěné nebo elektronické podobě kopie pracovní smlouvy nebo rovnocenného
dokladu po dobu vyslání na pracovišti nebo staveništi nebo v případě mobilních pracovníků v
odvětví dopravy v provozovně nebo vozidlu, s nímž je služba poskytována. Toto ustanovení je
v obecné rovině provedeno v § 136 zákona o zaměstnanosti, přičemž z důvodu právní jistoty a
zlepšení vymahatelnosti dochází rovněž k jeho provedení do zákona o silniční dopravě.
Obecně lze konstatovat, že návrh zákona je s právem Evropské unie slučitelný.

F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, včetně zhodnocení slučitelnosti
navrhované právní úpravy s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních
svobod
F. 1 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána. Návrh se dotýká zejména Dohody ADR a specifikuje povinnosti řidičů
vozidel při přepravě nebezpečných věcí, což umožní lepší postih neplnění těchto povinností
příslušnými orgány.
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F. 2 Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s Úmluvou o ochraně lidských
práv a základních svobod
Obsah navrhovaného zákona byl posouzen z hlediska slučitelnosti s Úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a byla identifikována navrhovaná
ustanovení, o nichž lze uvažovat jako o ustanoveních, jichž se dotýká právní úprava regulovaná
Úmluvou. Jako relevantní se jeví posouzení slučitelnosti navrhovaných ustanovení s právem na
ochranu majetku ve smyslu Protokolu č. 1 Úmluvy a zásadou uložení trestu jen na základě
zákona ve smyslu čl. 7 Úmluvy.
Právo na ochranu majetku (Protokol č. 1 Úmluvy)
Protokol č. 1 Úmluvy stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně
užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a
za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva (čl. 1 odst. 1). To
nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku
v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut (čl. 1 odst.
2).
Návrh zákona rozšiřuje okruh přestupků a stanoví sazby pokut, které se za jejich
spáchání uloží. Jde o přestupky, jejichž skutkové podstaty vychází z porušení nových
povinností zaváděných tímto návrhem. U všech přestupků jsou stanoveny pouze horní hranice
sazeb pokut. Jejich výše odpovídají typové závažnosti jednání, která naplňují skutkové podstaty
jednotlivých přestupků. Návrh tak ctí zásadu přiměřenosti a je v tomto ohledu v souladu
s článkem 1 odst. 1 a 2 Protokolu č. 1 Úmluvy.
Zásada uložení trestu jen na základě zákona (čl. 7 Úmluvy)
Článek 7 odst. 1 Úmluvy stanoví, že nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo
opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního
práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit
v době spáchání trestného činu. Podle článku 7 odst. 2 Úmluvy tento článek nebrání souzení
a potrestání osoby za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné
podle obecných právních zásad uznávaných civilizovanými národy.
Při vědomí toho, že pro účely posouzení souladu návrhu zákona s Úmluvou lze nahlížet
na přestupky jako na trestné činy, lze konstatovat, že nově formulované přestupky naplňují
zásadu nullum crimen, nulla poena sine lege vtělenou do článku 7 Úmluvy. Přestupky jsou
formulovány jasným způsobem, takže adresát normy z ní může seznat, jaké konání či
opomenutí způsobuje jeho deliktní (trestní) odpovědnost, a působí do budoucna, nikoliv
retroaktivně. I z tohoto pohledu je tedy návrh v souladu s Úmluvou.

G) Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dosahu
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty,
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na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně
dopadů na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí

Hospodářský a finanční dopad
Návrh počítá se zavedením evidenčních nálepek vozidla taxislužby, jejichž tisk a
distribuci bude zajišťovat stát, respektive dopravní úřady. S tiskem a distribucí evidenčních
nálepek vozidel taxislužby budou spojeny výdaje z veřejných rozpočtů. Jak vyplývá ze
Závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA), v prvním roce bude nezbytné vynaložit
cca 1 mil. Kč na označení již evidovaných vozidel (cca 15 000 vozidel) a vytvoření rezerv na
dopravních úřadech (grafické zpracování, výroba, distribuce 50 000 kusů evidenčních nálepek).
V dalších letech budou již náklady velmi nízké, neboť se počítá s roční spotřebou cca 5 000
kusů evidenčních nálepek.
Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby však bude zpoplatněno, a to částkou 500
Kč, která bude příjmem obce s rozšířenou působností. Dle Závěrečné zprávy hodnocení dopadů
regulace (RIA) je odhad příjmů do rozpočtu obcí v prvním roce cca 7 500 000 Kč a v každém
dalším roce cca 2 500 000 Kč. V oblasti správních poplatků na druhou stranu dojde ke zrušení
výběru správního poplatku za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby při zápisu vozidla
do této evidence, který činí 50 Kč, čímž dojde k dílčímu poklesu příjmů obcí.

Dopad na podnikatelské prostředí, na životní prostředí a na specifické skupiny obyvatel
U návrhu se předpokládají dopady na podnikatelské prostředí, a to jak v podobě přínosů,
tak v podobě nákladů. Mezi přínosy patří upuštění od povinnosti vést záznam o provozu vozidla
taxislužby, od povinnosti mít ve vozidle taxislužby aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby
a zkrácení doby, po kterou je nezbytné uchovávat předepsané doklady v souvislosti s přepravou
nebezpečných věcí. Přínosem pro podnikatele provozující silniční dopravu velkými vozidly
bude i zrušení povinného označování vozidel. Další přínosy plynou z dílčí liberalizace
taxislužby, která přinese zejména dopravcům, kteří budou provozovat taxislužbu některou
z alternativních forem, velké úlevy. Mezi ně patří zejména možnost provozovat taxislužbu bez
taxametru a bez střešní svítilny.
Určitý negativní dopad na podnikatelské prostředí přinese nově zaváděná povinnost
označování vozidel taxislužby evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Vydání této nálepky
bude zpoplatněno částkou 500 Kč. Povinná evidenční nálepka však v mnohých případech
nahradí střešní svítilnu s nápisem TAXI, jejíž pořizovací cena je pro dopravce cca 2 000 Kč.
V oblasti správních poplatků se současně upouští od úhrady poplatku ve výši 50 Kč za
vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby při zápisu vozidla do této evidence.
Negativní dopad na zprostředkovatele taxislužby přinese zejména zavedení povinnosti
vést evidenci zprostředkovaných přeprav. Jedná se však o zcela minimalistickou evidenci, dané
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údaje již dnes zprostředkovatelé zpravidla evidují v rámci své podnikatelské činnosti. Zavedení
povinné evidence proto v praxi znamená pouze možnost orgánů státní správy vyžadovat od
zprostředkovatele poskytnutí dílčích údajů podle kontrolního řádu či správního řádu.
Dopady na životní prostředí ani sociální dopady se neočekávají.

H) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů
Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady na ochranu soukromí a osobních
údajů.
Návrh upřesňuje údaje, které se vedou v Celostátním informačním systému o jízdních
řádech. Jedná se o údaje, které jsou obsaženy v jízdních řádech. Přestože mezi tyto údaje patří
i údaje o dopravcích, kteří provozují příslušnou dopravu, jedná se pouze o základní identifikační
údaje, které jsou navíc veřejně dostupné z jiných zdrojů.
Dále bude dle navrhované právní úpravy možné způsobem umožňujícím dálkový
přístup ověřit po zadání čísla průkazu řidiče taxislužby, zda je takový průkaz platný, a po zadání
státní poznávací značky vozidla, zda je evidováno v evidenci vozidel taxislužby. Z těchto údajů
však nebude možné jakkoli identifikovat osobu, které průkaz či vozidlo náleží, ani žádné osobní
údaje. Takto zveřejňované údaje budou sloužit pouze k možnosti ověření legálnosti
poskytovaných služeb, a to jak zprostředkovatelům taxislužby, tak samotným zákazníkům.
Návrhem tedy nedochází k zásahu do soukromí a ochrana osobních údajů tím není nijak
dotčena.

I) Zhodnocení korupčních rizik
Zhodnocení korupčních rizik bylo provedeno podle Metodiky CIA (Corruption Impact
Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor
pro koordinaci boje s korupcí.
Přiměřenost
Navrhovaná právní úprava využívá stávajících konceptů a procesů, které již v českém
právním řádu existují, které se osvědčily a u nichž je míra korupčních rizik v přijatelných
mezích.
Efektivita
Navrhovaná právní úprava je dostatečně určitá a předpokládá, že veřejná správa bude
schopna kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace.
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Odpovědnost
Z návrhu zákona je zřejmé, které orgány budou v jednotlivých věcech rozhodovat.
Nedochází přitom ke změně státních orgánů příslušných k vedení jednotlivých správních řízení
ani ke změně orgánů vykonávajících státní odborný dozor nebo kontrolu.
Z hlediska soustředění pravomocí nepřináší navrhovaná právní úprava jejich nadměrné
soustředění u jednoho orgánu, zároveň však nedochází k rozdělení pravomocí mezi vyšší počet
neurčitých osob.
Osoby odpovědné za konkrétní rozhodnutí lze jasně identifikovat.
Opravné prostředky
Navrhovaná právní úprava nezavádí žádné nové správní řízení. Všechna řízení zůstávají
v zákoně o silniční dopravě navázána na správní řád a zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich s tím, že případné odchylky jsou jasně identifikovány. Správní řád a další právní
předpisy poskytují nástroje pro účinnou obranu proti nesprávnému postupu orgánu veřejné
správy napříč nejrůznějšími oblastmi právní úpravy. Zvláštní nástroje nejsou nastaveny. Z toho
vyplývá i možnost podávat řádné a mimořádné opravné prostředky tak, jak je předvídají obecné
právní předpisy, na které je navrhovaná právní úprava navázána.
Jedinou výjimkou je řízení o schválení jízdního řádu, v němž návrh vylučuje možnost
odvolání proti rozhodnutí, kterým byl jízdní řád schválen. K této speciální právní úpravě vůči
správnímu řádu se přistupuje za účelem zefektivnění řízení o schválení jízdního řádu, které je
z povahy věci bezproblémové a již současná právní úprava umožňuje namísto písemného
vyhotovení rozhodnutí, kterým je jízdní řád schválen, pouze na jízdním řádu vyznačit doložku
schválení. Vzhledem k tomu, že účastníkem takového řízení je pouze žadatel, není důvodné
vyčkávat 15 dnů, než rozhodnutí nabyde právní moci. V důsledku této změny nedojde
k ohrožení práv jiných osob.
Kontrolní mechanismy
Navrhovaná právní úprava dostatečně konkrétně a srozumitelně nastavuje systém
odpovědnosti jednotlivých účastníků, včetně příslušných sankcí.
Návrh vychází z navázání navrhované právní úpravy na úpravu ve správním řádu,
v kontrolním řádu a v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Transparentnost a otevřená data
Navrhovaná právní úprava nemá žádný vliv na dostupnost informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Navíc k vyšší transparentnosti povedou ustanovení upravující problematiku
- zveřejňování otázek a vzorových zadání případových studií pro zkoušky odborné
způsobilosti pro provozování silniční dopravy, a
- zveřejňování údajů o platnosti průkazů řidiče taxislužby a státních poznávacích značek
vozidel taxislužby.
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Dobrá praxe
Navrhovaná právní úprava využívá již existující postupy vyplývající ze zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a ze správního řádu. Navrhovaná právní úprava dále
staví na již existujících vztazích správní nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými
správními úřady. Sankce za přestupky, které jsou zaváděny, jsou doplňovány do již existujícího
systému sankcí a jsou odstupňovány podle závažnosti přestupku.
Lze tedy konstatovat, že navržená právní úprava se shoduje se známou dobrou praxí
a neobsahuje procesy ani sankce, které by se nejevily přiměřené ve srovnání se stávající
legislativou.

J) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.
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II. Zvláštní část
K čl. I
K bodu 1 (§ 1 odst. 2)
Ustanovení § 22 a 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, tedy ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, se vztahují na veškerou
silniční dopravu, a to jak za účelem podnikání, tak i za jakýmkoliv jiným účelem. Výjimku
z povinností uvedených v těchto ustanovení mají dle § 1 odst. 2 ozbrojené síly nebo ozbrojené
bezpečnostní sbory při plnění vlastních úkolů. Dle platné právní úpravy se bezpečnostním
sborem rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní
správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních
sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Hasičský
záchranný sbor České republiky je přitom bezpečnostním sborem a nikoliv ozbrojeným
bezpečnostním sborem. S ohledem na činnost a povahu Hasičského záchranného sboru České
republiky není důvodné, aby tomuto jednotnému bezpečnostnímu sboru rovněž nebyla udělena
výjimka z povinností stanovených zákonem o silniční dopravě při přepravě nebezpečných věcí
při plnění jeho vlastních úkolů. Výše uvedené značně sníží zátěž Hasičského záchranného sboru
České republiky např. při dopravě pohonných hmot pro vlastní vozový park. Navrhuje se proto
upřesnit, že se tato výjimka nevztahuje pouze na ozbrojené bezpečnostní sbory, ale na všechny
výše uvedené bezpečnostní sbory.
K bodu 2 (§ 2 odst. 10)
Návrh zavádí nové povinnosti a odpovědnost zprostředkovatele taxislužby. Do
definičního aparátu se proto doplňuje vymezení tohoto pojmu. Povinnosti zprostředkovatele
taxislužby se budou vztahovat jen na subjekty, které zprostředkují uzavření přepravní smlouvy
za úplatu. Zprostředkovatelem taxislužby dle dané definice budou především klasické
dispečinky taxislužby, ale též provozovatelé mobilních aplikací ke zprostředkování osobní
přepravy nebo v mnohých případech i hotely nabízející svým zákazníkům zprostředkování
taxislužby. K tomu, aby určitá osoba byla zprostředkovatelem taxislužby, se nevyžaduje, aby
k této činnosti disponovala příslušným živnostenským oprávněním.
K bodu 3 (§ 2)
Z definičního aparátu se vypouští definice celostátního informačního systému o jízdních
řádech, neboť je jeho vymezení podrobně upraveno v § 17, tato definice je nadbytečná a navíc
v sobě zahrnuje v rozporu s Legislativními pravidly vlády pravidlo jednání.
K bodu 4 (§ 3 odst. 2 písm. b))
Současná právní povinnost dopravce uchovávat záznamy o době řízení, bezpečnostních
přestávkách a době odpočinku odkazuje na záznamy řidiče vedené dle § 3 odst. 2 písm. a)
zákona o silniční dopravě. Přímo použitelnými předpisy Evropské unie je však po dopravci a
řidiči požadováno zaznamenávat doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku
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nejen na kartu řidiče, ale i v paměti digitálního tachografu a tato data pravidelně stahovat a
uchovávat za účelem kontrol a jejich porovnání. Pouze z úplných dat stažených z tachografu
vozidel a karet řidičů lze v provozovně dopravce zjistit, zda řidiči neřídili v kontrolovaném
období vozidla vybavená digitálními tachografy bez vložených karet řidičů. Z tohoto důvodu
se navrhuje jednoznačně naformulovat povinnost dopravce uchovávat data stažená z karty
řidiče, ale i z tachografu vozidla tak, jak to požadují přímo použitelné předpisy Evropské unie.
K bodu 5 (§ 3 odst. 3)
Dochází k upřesnění povinnosti zajistit, aby v každém vozidle byl při provozu záznam
o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a doklad o nákladu, která
se vztahuje pouze na tuzemské dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, neboť
při provozování dopravy malými vozidly se uvedené záznamy a doklady podle § 3 odst. 2
nevedou a uvedená povinnost je tak ve vztahu k těmto vozidlům nadbytečná.
K bodu 6 (§ 3 odst. 3 písm. a))
Navrhuje se formulační upřesnění, neboť ve vztahu k dopravci se jedná o povinnost
zajistit vedení uvedeného záznamu.
K bodům 7 a 8 (§ 5)
Navrhuje se upustit od vydávání stanoviska dopravního úřadu k podané žádosti o
koncesi pro provozování silniční dopravy malými vozidly. Podle současné právní úpravy je toto
stanovisko vždy souhlasné, a proto představuje pouze zbytečnou administrativní zátěž. Nově se
tedy stanovisko dopravního úřadu bude vydávat pouze k žádosti o koncesi pro provozování
silniční dopravy velkými vozidly.
K bodu 9 (§ 8a odst. 7)
Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku odborné způsobilosti pro
provozování silniční dopravy se nebudou zveřejňovat ve Věstníku dopravy, ale způsobem
umožňujícím dálkový přístup, zejména v systému eTesty. Tento způsob je pro žadatele o
vykonání zkoušky dostupnější a umožní jim se s těmito materiály lépe seznámit.
K bodu 10 (§ 9)
Navrhuje se vypustit právní povinnost podnikatele v silniční dopravě označit velká
vozidla, která používá k podnikání, jeho obchodním jménem. Tato právní povinnost již
v současné době neplní žádnou funkci, když předmětné informace si mohou kontrolní orgány
zjistit i jiným způsobem například z rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Uvedená
povinnost je proto z tohoto pohledu již nadbytečná a pouze zatěžuje podnikatele v silniční
dopravě.
K bodům 11, 15, 46, 69, 74, 75, 79, 139 a 140 (§ 9, § 21c odst. 1, § 33a, § 34b, § 34c a § 35h)
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Jedná se o legislativně technické úpravy odkazů v souvislosti s vypuštěním odstavce 1
v § 9 a přečíslováním následujících odstavců.
K bodu 12 (§ 9 odst. 2 písm. a))
Mezi výčet přestupků, jejichž spáchání vede ke ztrátě spolehlivosti, se doplňuje
přestupek řidiče taxislužby spočívající v užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou
vozidla taxislužby vydanou pro toto vozidlo.
Podle nové koncepce taxislužby bude označení vozidla taxislužby evidenční nálepkou
představovat primární rozpoznávací znak jak pro cestující, tak pro orgány státního odborného
dozoru a kontroly.
K bodu 13 (§ 9 odst. 2 písm. a))
Mezi výčet přestupků, jejichž spáchání vede ke ztrátě spolehlivosti, se dále doplňuje
přestupek řidiče taxislužby spočívající v uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě. Je
důvodné, aby ke ztrátě spolehlivosti došlo nejen v důsledku toho, že doklad o přepravě nebyl
vůbec vydán, ale rovněž v důsledku toho, že vydán sice byl, ale údaje v něm uvedené nebyly
pravdivé.
K bodu 14 (§ 9 odst. 4)
Dochází k upřesnění subjektů, které si mohou vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů
za účelem posouzení spolehlivosti, neboť tuto činnost vykonávají nejen dopravní úřady, ale i
Ministerstvo dopravy, které je odvolacím orgánem v řízeních o udělení nebo odnětí oprávnění
řidiče taxislužby, ve kterých v prvním stupni rozhodoval Magistrát hl. m. Prahy. Ministerstvo
dopravy je rovněž příslušné k prověření spolehlivosti řidičů v mezinárodní dopravě, pro nějž je
prvostupňovým správním orgánem.
K bodům 16 až 18 (§ 13 odst. 3, § 16c odst. 3 a § 16f odst. 4)
V řízení o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy bez smlouvy o
veřejných službách si příslušný správní orgán před vydáním rozhodnutí o udělení licence musí
vyžádat závazné stanovisko všech dopravních úřadů, v jejichž správních obvodech má být na
trase posuzované linky umístěna zastávka, a to za účelem posouzení, zda v jejich správních
obvodech není dán důvod pro neudělení licence, tj. zda by posuzovaná doprava nebyla
nadbytečná s ohledem na dopravu provozovanou na základě smlouvy o veřejných službách
nebo měla na tuto dopravu negativní ekonomické dopady. Dokud příslušný dopravní úřad
neobdrží závazná stanoviska všech těchto dotčených úřadů, nemůže vydat rozhodnutí o udělení
licence, a to i přesto, že podle zákona musí o žádosti rozhodnout do 60 dnů.
Obdobně tento proces probíhá i při vydávání povolení k provozování mezinárodní
linkové osobní dopravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým je nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na
mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy. Toto nařízení stanoví propadnou lhůtu 2
měsíců od přijetí žádosti k vyjádření souhlasu nebo vydání záporného stanoviska k vydání
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povolení k provozování osobní dopravy s tím, že v případně marného uplynutí lhůty se stanoví
fikce, že byl souhlas dotčeného orgánu členského státu, kterým je Ministerstvo dopravy, udělen.
Pokud Ministerstvo dopravy neobdrží včas závazné stanovisko dotčených úřadů, nemůže samo
presumovat případný souhlas nebo nesouhlas dotčeného úřadu a včas se vyjádřit, což vede
k marnému uplynutí lhůty stanovené výše uvedeným nařízením.
S ohledem na výše uvedená praktická úskalí se navrhuje doplnění právní úpravy o
následky včasného nevydání závazného stanoviska. Pokud dotčený úřad nevydá závazné
stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko. I v případě absence
závazného stanoviska některého z dotčených úřadů tak bude možné vydat rozhodnutí o udělení
licence (pokud nebudou v řízení zjištěny jiné skutečnosti, které by vedly k zamítnutí žádosti) a
současně bude takové rozhodnutí přezkoumatelné jak v rámci správního přezkumu, tak
v případném soudním řízení.
Tato právní úprava se doplňuje jak pro řízení o udělení licence pro vnitrostátní linkovou
dopravu (§ 13 odst. 3), tak pro řízení o udělení licence pro mezinárodní linkovou dopravu (§
16c odst. 3) (včetně udělování povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie) i pro řízení o schválení jízdního řádu
v mezinárodní linkové osobní dopravě bez smlouvy o veřejných službách (§ 16f odst. 4).
K bodu 19 (§ 16f odst. 6)
Za účelem zefektivnění řízení o schválení jízdního řádu, které je z povahy věci
bezproblémové a již současná právní úprava umožňuje namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí, kterým je jízdní řád schválen, pouze na jízdním řádu vyznačit doložku schválení,
se navrhuje stanovit, že proti rozhodnutí, kterým byl jízdní řád schválen, se nelze odvolat.
Vzhledem k tomu, že účastníkem takového řízení je pouze žadatel, není důvodné vyčkávat 15
dnů, než rozhodnutí nabyde právní moci, což je navíc v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Vyloučení možnosti odvolání se bude vztahovat jak na rozhodnutí o schválení jízdního řádu
vyhotovená v písemné podobě, tak na rozhodnutí o schválení jízdního řádu provedená pouze
vyznačením doložky schválení přímo na jízdním řádu. Tato speciální právní úprava se však
nebude uplatňovat v případě jízdních řádů pro mezinárodní linkovou dopravu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie, neboť zde dochází ke schválení jízdního řádu v rámci
povolení k provozování této dopravy.
K bodu 20 (§ 17 odst. 2)
Dochází k upřesnění údajů, které jsou vedeny v celostátním informačním systému o
jízdních řádech.
K bodu 21 (§ 17 odst. 5)
Jedná se o legislativně technickou změnu odkazu vyvolanou vložením nového odstavce
do § 17 (viz předchozí novelizační bod).
K bodu 22 (§ 17a odst. 1)
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Mezi subjekty, od nichž si může dopravní úřad či dotčený úřad vyžádat stanovisko pro
účely vydání rozhodnutí o udělení licence, schválení jízdního řádu či vydání závazného
stanoviska se doplňuje Ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy jako objednatel veřejných
služeb v přepravě cestujících podle § 4 zákona č. 194/2010 Sb. disponuje informacemi, které
mohou být z hlediska výše uvedených účelů relevantní.
K bodu 23 (§ 17a odst. 2)
Navrhuje se zkrátit lhůtu pro vydání stanoviska (nikoli závazného stanoviska), a to z 15
na 10 dnů, neboť oslovené subjekty jsou standardně schopny se v této lhůtě vyjádřit a v případě
časnějšího obdržení těchto stanovisek může dojít k urychlení řízení, ke kterému jsou
poskytnuty. Zároveň zůstává zachována možnost v žádosti o toto stanovisko stanovit lhůtu
delší, čehož lze zejména v případě složitějších případů využít.
K bodu 24 (§ 18a odst. 1)
Navrhuje se dílčí upřesnění, aby bylo zřejmé, že průkaz pověřené osoby může být
společný i pro více dopravců. V praxi se to týká zejména dopravců účastných v integrovaném
dopravním systému.
K bodu 25 (§ 18c odst. 2)
Navrhuje se prodloužení doby, po kterou může být náhradní autobusová doprava
provozována bez licence a bez schváleného jízdního řádu, a to na 90 dnů. Současná doba 60
dnů se v praxi ukazuje jako nedostatečně dlouhá a vede k neúčelné zátěži jak dopravců, tak
dopravních úřadů.
K bodu 26 (§ 21 odst. 1 písm. a))
Vzhledem k dílčí liberalizaci taxislužby, která umožní v širší míře než dnes provozovat
taxislužbu vozidlem, které není označeno střešní svítilnou, je nezbytné zavést jiný způsob
označování vozidel taxislužby tak, aby byla tato vozidla jednoznačně identifikovatelná jak pro
zákazníky, tak pro orgány vykonávající státní odborný dozor či kontrolu. Tímto identifikátorem
bude evidenční nálepka vozidla taxislužby, kterou bude muset být označeno každé vozidlo,
kterým bude provozována taxislužba.
K bodu 27 (§ 21 odst. 3)
Vzhledem k tomu, že povinnost zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba,
která je v pracovněprávním vztahu s dopravcem, nevykonává-li tuto práci sám dopravce nebo
jeho manžel či registrovaný partner, a zároveň povinnost zajistit, aby řidič taxislužby byl
držitelem oprávnění řidiče taxislužby, je podle současné právní úpravy upravena jak pro
provozování taxislužby vozidlem taxislužby, tak pro provozování taxislužby vozidlem
cestujícího, dochází ke sjednocení právní úpravy a tato povinnost je nově formulována obecně
v § 21 odst. 3 tak, aby i nadále dopadala na obě formy provozování taxislužby. Současně
dochází k drobným formulačním upřesněním, které však nepředstavují žádnou věcnou změnu.
Tato povinnost, zavedená novelou zákona v roce 2013, znamená, že vztah mezi dopravcem a
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jeho řidičem nemůže mít formu smlouvy o pronájmu koncese, smlouvy o dílo, autorské
smlouvy apod., jak se v praxi široce vyskytovalo. Daná, v plané právní úpravě již obsažená,
povinnost je vyjádřením zásady svázání dopravce s jeho evidovaným vozidlem a odpovědnosti
za provoz evidovaného vozidla 24 hodin denně. Dopravce je povinen zajistit, aby v jeho
evidovaném vozidle vykonával práci řidiče výhradně jeho zaměstnanec.
K bodu 28 (§ 21 odst. 4)
Jedná se o zrušení ustanovení pod písm. a), jehož obsah byl přesunut do nového
ustanovení § 21 odst. 3 (viz předchozí novelizační bod). Dále se jedná o zrušení povinnosti
uvedené pod písm. b), a to povinnosti dopravce provozujícího taxislužbu vozidlem taxislužby
zajistit, aby bylo vozidlo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby. Tato
povinnost je v dnešní době již nadbytečná, neboť orgány státního odborného dozoru a kontroly
mají možnost si tuto skutečnost samy ověřit nahlédnutím do příslušné evidence a existence
výpisu navíc nezaručuje, že údaje na něm uvedené jsou stále pravdivé. Pro podnikatele se tedy
jedná o zbytečnou administrativní zátěž, od které je možné upustit.
K bodu 29 (§ 21 odst. 4)
Jedná se o uvedení formulace vymezující údaje, kterými musí být označeno vozidlo
taxislužby, do souladu s terminologií užívanou ve správně právních předpisech.
K bodu 30 (§ 21 odst. 4)
Vzhledem k tomu, že se upouští od povinnosti vést záznam o provozu vozidla, není
nutné, aby součástí taxametru byla paměťová jednotka. Smyslem zrušení paměťové jednotky
taxametru je snížení administrativní zátěže dopravců ve smyslu neprokazování minulých
přeprav prostřednictvím výpisů z paměti taxametru, ale pouze prostřednictvím záznamů o
přepravě, jež má každý dopravce povinnost po stanovenou dobu uchovávat. Z dosavadních
zjištění vyplývá, že kontrola záznamů o provozu vozidla je vykonávána sporadicky a je
využívána jen některými dopravními úřady. Významu těchto kontrol neodpovídá stávající
legislativní zatížení podnikatelů v taxislužbě (pořídit si taxametr s paměťovou jednotkou,
uchovávat záznamy o provozu). Daná povinnost zatěžuje i výrobce a dodavatele taxametrů,
protože oproti okolním zemím musí pro potřeby využití v ČR dovybavit taxametry paměťovou
jednotkou.
K bodu 31 a 36 (§ 21 odst. 4 a § 21a odst. 1 písm. d))
Jedná se o legislativně technickou změnu odkazů vyvolanou přečíslováním některých
ustanovení.
K bodům 32 až 34 (§ 21 odst. 5 až 9)
S ohledem na koncepční změny v provozování taxislužby vozidlem taxislužby dochází
k nové formulaci povinností dopravců při této činnosti. V rozsahu povinností tak zůstane kromě
povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonával sám dopravce nebo jeho manžel,
registrovaný partner či osoba, která je s ním v základním pracovněprávním vztahu, která je
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formulována obecně v § 21 odst. 3, povinnost použít vozidlo taxislužby označené střešní
svítilnou s nápisem TAXI a údaji o dopravci a dále povinnosti vztahující se k povinnému a
řádnému používání taxametru.
Při provozování klasické formy taxislužby tak budou na dopravce dopadat všechny výše
uvedené povinnosti.
Vedle klasické formy taxislužby se však upravuje možnost provozování taxislužby
ve zvláštním režimu, při němž se nevyžaduje označení vozidla střešní svítilnou a údaji o
dopravci a používání taxametru. Těchto povinností se však bude možné zprostit pouze při
splnění požadavků uvedených v § 21 odst. 5 (poskytování taxislužby na základě písemné
smlouvy, možno i v elektronické podobě) nebo v § 21 odst. 6 (poskytování taxislužby na
základě objednávky provedené elektronickými prostředky, oproti § 21 odst. 5 v zásadě jde o
neformální objednávku). Jedná se tedy o dva způsoby zvláštního provozování taxislužby.
Pokud jde o provozování taxislužby podle odstavce 5, předpokladem je uzavření
písemné smlouvy před zahájením přepravy, ať již v listinné nebo elektronické podobě. Tato
smlouva musí obsahovat zákonem stanovené údaje o smluvních stranách, tj. o dopravci a
objednateli přepravy, údaje o zprostředkovateli, pokud je uzavření této smlouvy
zprostředkováno zprostředkovatelem taxislužby, jednoznačné určení přepravy a cenu za
přepravu nebo způsob jejího určení. V tomto případě tedy nebude muset být ve smlouvě
uvedena konečná cena, ale postačí uvedení způsobu, kterým bude stanovena (lze i taxametrem,
je-li ve vozidle). Náležitosti smlouvy o přepravě jsou stanoveny tak, že ve svém souhrnu musí
nezaměnitelným způsobem identifikovat konkrétní přepravu. Je-li některý atribut přepravní
služby popsán vágněji, o to přesněji je třeba definovat jiný atribut přepravy, tak, aby ve svém
souhrnu byla přeprava individualizována a bylo zřejmé, že je vozidlem poskytována právě
danou smlouvou sjednaná přeprava. Tato smlouva bude muset být při přepravě a po zbývající
část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici ve vozidle, kterým byla přeprava
poskytnuta, a to buď v originále, v kopii nebo bude dostačovat její zobrazení na elektronickém
zařízení. Náležitosti písemné smlouvy uzavřené v elektronické podobě upravuje občanský
zákoník a navazující právní úprava elektronického podpisu, v daném případě postačuje prostý
elektronický podpis.
Pokud nebude splněn některý z těchto požadavků, nebude možné využít výhodu
stanovenou pro zvláštní režim provozování taxislužby, tj. úlevu od povinného označení vozidla
střešní svítilnou a údaji o dopravci a povinného užití taxametru.
Pokud jde o provozování taxislužby podle odstavce 6, předpokladem je provedení
objednávky elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou. Typicky se bude jednat o
objednávku prostřednictvím aplikace na mobilním telefonu nebo tabletu, ale nevylučuje se ani
jiný způsob elektronické komunikace. Naopak provedení objednávky elektronickými
prostředky nezahrnuje telefonickou komunikaci. Objednateli přepravy bude muset být ještě
před objednáním přepravy sdělena konečná cena za přepravu a údaje o zprostředkovateli, je-li
přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby. Před zahájením samotné přepravy
budou muset být objednateli přepravy sděleny dále údaje o dopravci, který přepravu poskytne,
řidiči, který ji provede a státní poznávací značka, tovární značka a obchodní označení vozidla,
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kterým bude přeprava provedena. Po ukončení přepravy bude muset být objednateli přepravy
na jím uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přepravě, jehož náležitosti stanoví
prováděcí právní předpis. Potvrzení o přepravě bude muset být současně po zbytek dne, ve
kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici ve vozidle, kterým byla přeprava poskytnuta, tzn.
řidič vozidla jej bude muset být schopný zobrazit na mobilním telefonu či jiném elektronickém
zařízení. Oproti požadavkům uvedeným v odstavci 5 pro písemnou smlouvu se v tomto případě
nevyžadují údaje o objednateli přepravy (objednávka může být činěna více méně anonymně),
ale naopak se vyžaduje přesné stanovení konečné ceny, a to ještě před potvrzením objednávky.
Rovněž není dán požadavek na elektronický podpis.
I v tomto případě platí, že pokud nebude splněn některý z těchto požadavků, nevznikne
nárok na shora uvedené úlevy ze stanovených povinností.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud budou splněny všechny požadavky uvedené
v odstavci 5 nebo všechny požadavky uvedené v odstavci 6 (přičemž není vyloučeno, že při
některém způsobu sjednání přepravy bude v praxi docházet ke splnění všech požadavků
uvedených v obou odstavcích), bude možné přepravu poskytnout bez označení střešní svítilnou
a údaji o dopravci a bez použití taxametru. V praxi se tedy může stát, že budou naplněny
předpoklady stanovené v obou těchto ustanoveních, ale to není žádnou překážkou, neboť tato
ustanovení vedou ke stejnému důsledku, kterým je úleva od některých povinností dopravce.
Dopravce tak bude mít hned dva důvody, pro které není povinen plnit určité povinnosti. Žádné
další postupy, pro něž by bylo podstatné určení, na základě kterého z těchto ustanovení vyplývá
tato úleva, nejsou stanoveny.
Pro úpravu v odstavci 5 i 6 platí, že se jedná o úpravu veřejnoprávní, která se týká
primárně požadavků na výkon činnosti ze strany dopravců a řidičů. Do soukromoprávních
vztahů se tímto návrhem nijak nezasahuje a obecná právní úprava, vyplývající zejména
z občanského zákoníku (např. požadavky na předsmluvní informační povinnosti), se tak uplatní
v plném rozsahu. Navíc je potřeba uvést, že ne vždy se bude jednat o smlouvu uzavíranou se
spotřebitelem. Rovněž tak změny objednávky návrh zákona neřeší, tzn. případné změně
objednávky zákon o silniční dopravě nijak nebrání. Forma provedení změny objednávky tak
zůstává zcela v režimu občanskoprávním mimo rámec navržené veřejnoprávní úpravy.
Mezi další povinnosti dopravce patří povinnost uchovávat o každé přepravě záznam o
přepravě (výstup z taxametru), byla-li provedena klasickou formou, nebo smlouvu o přepravě
či potvrzení o přepravě, byla-li provedena ve zvláštním režimu taxislužby, a to po dobu 3 let od
ukončení přepravy.
Návrhem dochází ke zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla, tzn.
zaznamenávat stanovený okruh údajů o poskytnutých přepravách a provozování taxislužby na
paměťové jednotce taxametru. S tím souvisí i zrušení povinnosti, aby součástí měřicí soustavy
taxametru byla paměťová jednotka, která slouží k uchování tohoto záznamu. Co se týče
administrativních a archivačních povinností dopravců, mají v zásadě dvojí funkci – ochranu
daňových zájmů státu a v některých případech pořízení důkazu o poškození zákazníků, které si
lze vyžádat v rámci sankčního správního řízení. Jak je podrobněji odůvodněno v Závěrečné
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), praktický přínos dat povinně uchovávaných v
taxametru je malý a orgány finanční správy jej adekvátně nevyužívají. Funkci ochrany
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daňových zájmů státu tedy záznam o provozu vozidla neplní ideálně, hodnoty zaznamenané
v taxametru jsou tak primárně psychologickou motivací pro dopravce, aby tyto hodnoty
odpovídaly daňovému přiznání. K ochraně daňových zájmů států by přitom primárně měla
sloužit elektronická evidence tržeb. Ve správních řízeních se data zaznamenaná na paměťové
jednotce taxametru (záznam o provozu vozidla) používají zřídka a ještě méně často skutečně
přispějí k usvědčení pachatele, neboť v sankčních řízeních slouží jako důkazy primárně
výsledky kontrol dopravních úřadů přímo v terénu a výtisky z tiskárny taxametru (záznamy o
přepravě a doklady o přepravě). Naproti tomu zabezpečení evidenční funkce taxametru pro
dopravce představuje náklady na pořízení kapacitně vyhovující paměťové jednotky a její
periodickou výměnu spojenou s novým (zpoplatněným) ověřením soustavy taxametru u
Českého metrologického institutu a pořízením nového (zpoplatněného) výpisu z evidence
vozidel taxislužby. K vedení elektronické evidence tržeb lze přitom používat mnohem levnější
zařízení než taxametr, který je z povahy věci měřidlem a je určen především k měření
vzdálenosti.
Dopravce bude dále muset zajistit, aby vozidlo nebylo označeno střešní svítilnou,
nápisem TAXI nebo jiným obdobným označením, pokud s ním nebude právě provozována
taxislužba nebo pokud vozidlo nebude vybaveno taxametrem. To znamená, že střešní svítilnou
může být označeno pouze vozidlo taxislužby vybavené taxametrem, a to pouze při provozování
taxislužby.
Povinnosti dopravce při provozování taxislužby vozidlem cestujícího zůstávají
zachovány.
K bodu 35 (§ 21a odst. 1 písm. b))
Navrhuje se upřesnění vazby dopravce k vozidlu, kterým může provozovat taxislužbu,
neboť současná právní úprava umožňuje, aby bylo do evidence vozidel taxislužby zapsáno i
vozidlo, jehož je dopravce pouze vlastníkem a provozovatelem je jiná osoba. Je však nezbytné,
aby se jednalo pouze o vozidlo, které dopravce sám provozuje. Navržená formulace vychází ze
zákona č. 56/2001 Sb., podle něhož je provozovatelem vozidla jeho vlastník, není-li jako
provozovatel vozidla v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba. K možnosti přizpůsobit
se této změně právní úpravy, která bude dopadat na vozidla, u nichž je dopravce vlastníkem,
ale provozovatelem je jiná osoba, se navrhuje dostatečně dlouhá legisvakanční lhůta. Není
potřeba v této souvislosti zakotvovat přechodné ustanovení.
K bodu 37 (§ 21a odst. 2 písm. b))
Vzhledem k tomu, že paměťová jednotka již nebude povinnou součástí taxametru,
nebude se její výrobní číslo již uvádět v žádosti o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby.
Současně dochází k formulačnímu upřesnění a změně odkazu s ohledem na změny provedené
přechozím novelizačním bodem.
K bodu 38 (§ 21a odst. 4)
Upřesňuje se proces změn údajů v evidenci vozidel taxislužby a vydávání výpisu z této
evidence.
K bodu 39 (§ 21a odst. 5)
39

Každé vozidlo taxislužby, kterým bude provozována taxislužba, bude muset být
označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Tuto nálepku vydá dopravci dopravní úřad
při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo i kdykoli později, pokud o to požádá.
Evidenční nálepkou bude smět dopravce označit jen to vozidlo, pro které byla vydána (na
evidenční nálepce bude uvedeno jak její sériové číslo, tak státní poznávací značka vozidla).
Evidenční nálepka se bude vylepovat na čelní sklo vozidla. Všechny tyto náležitosti stanoví
prováděcí právní předpis. Vzhledem k tomu, že se počítá s tím, že na nálepce bude uveden text
„TAXI“ či obdobný pojem, což by mohlo vést ke kolizi s ustanovením zakazujícím označovat
takovým nápisem vozidla, pokud nenaplňují zákonné předpoklady (vybavení taxametrem a
aktuální provozování taxislužby), výslovně se uvádí, že označení vozidla touto evidenční
nálepkou se nepovažuje za rozporné s předmětným ustanovením.
K bodu 40 (§ 21a odst. 6 písm. a))
Navrhuje se zrušení jednoho z důvodů pro vyřazení vozidla z evidence taxislužby, ke
kterému v praxi nemůže dojít.
K bodu 41 (§ 21a odst. 6 písm. b))
Jedná se terminologické upřesnění, neboť podle příslušného zákonného ustanovení
dopravce nepozbývá oprávnění, ale oprávnění dopravce zaniká.
K bodu 42 (§ 21a odst. 6 písm. d))
Doplňuje se odkaz na přestupek, kterého se dopustí provozovatel tím, že provozuje
taxislužbu vozidlem taxislužby, které není označeno evidenční nálepkou. Spáchání tohoto
nového přestupku povede k vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby a následně tedy
nebude již možné tímto vozidlem provozovat taxislužbu.
K bodu 43 (§ 21a odst. 7 a 8)
Zavádí se povinnost dopravce zajistit neprodleně odstranění evidenční nálepky
v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby. Dále se zakotvuje zmocnění pro
úpravu náležitostí a vzoru evidenční nálepky vozidla taxislužby a způsobu jejího umístění na
vozidle ve vyhlášce.
K bodu 44 (§ 21b)
Navrhuje se zrušení zmocnění obcí ke stanovení požadavku na složení zkoušky
z místopisu, znalosti právních předpisů a obsluhy taxametru. Tyto požadavky jsou v současné
době s ohledem na technologický vývoj v oblasti dopravy již nepřiměřené a pouze ztěžují vstup
do podnikání v sektoru taxislužby. Prověřování znalosti místopisu je vzhledem k rozšíření
používání navigací v elektronických přístrojích již nadbytečné. Zároveň není důvodné, aby
v některých obcích byly znalosti právních předpisů prověřovány, a v jiných nikoli. Rovněž tak
dostatečná znalost obsluhy taxametru by měla být v zájmu každého řidiče, neboť je
předpokladem řádného plnění s taxametrem souvisejících povinností, a není nezbytné, aby byla
některými obcemi prověřována.
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K bodu 45 (§ 21b)
Navrhuje se zúžení zmocnění obcí ke stanovení zvláštních požadavků na vozidla
taxislužby. Vypouští se zmocnění ke stanovení požadavku na barvu vozidla, neboť například u
taxikářů, kteří přepravují zákazníka z jedné obce s touto regulací do jiné obce s regulací
odlišnou, jej lze těžko splnit. Dále dochází ke zrušení možnosti obcí stanovit požadavek na
minimální rozměry vozidla.
K bodu 47 (§ 21c odst. 2)
Vzhledem k tomu, že osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, nemohou
s ohledem na situaci, ve které se nachází, získat výpis z evidence rejstříku trestů nebo z
obdobného rejstříku vedeného státem, jehož jsou státními příslušníky, ani nemohou před
orgánem nebo notářem tohoto státu učinit čestné prohlášení o své bezúhonnosti, doplňuje se
výslovná úprava, že v jejich případě se tyto dokumenty pro udělení oprávnění řidiče taxislužby
nevyžadují.
K bodu 48 (§ 21c odst. 4)
Upřesňuje se, že odejmout oprávnění řidiče taxislužby lze nejen z moci úřední
v důsledku pozbytí spolehlivosti, ale rovněž i na žádost jeho držitele.
K bodům 49 až 53 (§ 21c odst. 5 až 7)
Navrhuje se doplnění úpravy výměny průkazu řidiče taxislužby, a to o případy, kdy
dojde ke změně údajů v něm uvedených. Vzhledem k rozsahu údajů, které jsou uvedeny
v průkazu řidiče taxislužby, se primárně bude jednat o změnu jména v důsledku sňatku. Dále
se upravuje okamžik pozbytí platnosti původního průkazu řidiče taxislužby tak, aby poškozený
průkaz a průkaz, u něhož došlo ke změně údajů, zůstaly v platnosti až do okamžiku vydání
nového průkazu. Současně se stanoví povinnost takový průkaz odevzdat nejpozději při vydání
nového průkazu řidiče taxislužby.
K bodu 54 (§ 21d odst. 1 písm. a))
Obdobně jako u dopravce se i pro řidiče taxislužby stanoví povinnost užít pouze vozidlo
taxislužby, které je označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby.
Povinnost řidiče poskytnout přepravu výhradně vozidlem označeným evidenční
nálepkou vozidla taxislužby a výhradně evidovaným vozidlem taxislužby jsou dvě samostatné
povinnosti. Z pohledu řidiče, který nečiní úkony ohledně evidence vozidla u dopravního úřadu,
je primární označení vozidla příslušnou nálepkou.
K bodu 55 až 58 (§ 21d odst. 4 až 6)
Povinnost užít vozidlo taxislužby označené střešní svítilnou a údaji o dopravci a
povinnost řádně používat taxametr zůstane zachována pouze pro klasickou formu poskytování
taxislužby. Tomu též odpovídá povinnost řidiče taxislužby poskytované touto formou. Naplníli přeprava požadavky stanovené pro jednu ze zvláštních forem poskytování taxislužby, tj. na
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základě písemné smlouvy podle § 21 odst. 5 nebo na základě objednávky provedené
elektronickými prostředky podle § 21 odst. 6, nebude muset řidič taxislužby tuto povinnost
splnit.
Obdobně jako pro dopravce i pro řidiče platí stejná pravidla, za kterých smí být užito
vozidlo označené střešní svítilnou, nápisem TAXI nebo obdobným označením, tj. pouze při
provozování taxislužby vozidlem taxislužby, které je vybaveno taxametrem. Předmětné
pravidlo přitom dopadá nejen na osobu, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, ale na
jakéhokoli řidiče.
K bodu 59 a 60 (§ 21e)
Navrhuje se zakotvit určité povinnosti zprostředkovatele taxislužby. Tyto povinnosti
směřují zejména k tomu, aby předmětem zprostředkování byly pouze služby legální.
Zprostředkovatel tak musí zajistit, aby přeprava byla poskytnuta podnikatelem v silniční
dopravě, tzn. dopravcem, který je držitelem příslušné koncese. Dále musí zajistit, aby přeprava
byla provedena vozidlem, kterým je možné taxislužbu provádět, tedy vozidlem taxislužby
zapsaným v evidenci vozidel taxislužby nebo vozidlem cestujícího. Co se týče řidiče
taxislužby, zprostředkovatel taxislužby musí zajistit, že přeprava bude provedena držitelem
oprávnění řidiče taxislužby.
Obdobná právní úprava byla navržena již při poslední novelizaci zákona o silniční
dopravě v roce 2017, návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl z návrhu
zákona vypuštěn až na úrovni jednání vlády z obavy, zda by tato úprava neměla podléhat
notifikaci podle unijní právní úpravy – vyčkávalo se tedy na relevantní rozsudky Soudního
dvora Evropské unie.
Soudní dvůr Evropské unie ve věci Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber
Systems Spain SL (C-434/15) rozhodoval o tom, pod jaký právní rámec je třeba
zprostředkovatelskou činnost společnosti Uber zařadit, tj. zda se jedná o službu informační
společnosti či službu v oblasti dopravy. Soud uvedl, že zprostředkovatelská činnost je natolik
úzce spjatá s vlastní přepravní službou, že je ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie
službou v oblasti dopravy, která může být upravena na úrovni členských států. Nelze ji tedy
považovat čistě za službu informační společnosti, která je regulována na unijní úrovni a u níž
je zaručen volný pohyb služeb z jiného členského státu. K relevantní judikatuře v této oblasti
lze rovněž zařadit rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci tribunal de grande instance
de Lille proti Uber France SAS (C-320/16). Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že
vnitrostátní právní úprava, která (dokonce trestně) stíhá organizování systému zprostředkování
kontaktu mezi zákazníky a osobami, které za úplatu poskytují služby silniční přepravy osob
vozidly s méně než deseti místy, aniž mají k tomuto účelu povolení, se týká „služeb v oblasti
dopravy“, pokud se vztahuje na zprostředkovatelskou službu poskytovanou pomocí aplikace
pro chytré telefony, která je nedílnou součástí komplexní služby, jejíž hlavní složkou je
přepravní služba. Taková služba je potažmo vyloučena z oblasti působnosti unijních směrnic
požadujících notifikaci technických předpisů Evropské komisi před jejich přijetím. Důsledkem
těchto rozsudků tedy je, že práva a povinnosti společnosti Uber a ostatních zprostředkovatelů
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taxislužby působících v České republice je možno na národní úrovni regulovat, přičemž tato
regulace nepodléhá notifikační povinnosti vůči Evropské komisi.
Za účelem možnosti průběžného ověřování skutečnosti, zda je řidič taxislužby držitelem
oprávnění řidiče taxislužby a zda je vozidlo zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, budou nově
zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup některé relevantní údaje obsažené v
Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Prostřednictvím internetu tak bude mít
zprostředkovatel taxislužby možnost zjistit, zda je určitý průkaz řidiče taxislužby stále platný
(po zadání čísla průkazu) a zda je určité vozidlo stále zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (po
zadání státní poznávací značky vozidla). Předpokládá se on-line přístup tak, aby
zprostředkovatelé měli možnost automatizovaného čerpání dat do vlastních informačních
systémů. V případě, že by on-line přístup v nějakém okamžiku nefungoval, byl by to důvod k
aplikaci liberačních důvodů podle zákona o odpovědnosti za přestupky.
Porušení těchto povinností bude přestupkem, za nějž bude možno uložit rovněž zákaz
činnosti. Jedná se však o krajní opatření, k němuž by mělo být přistupováno ve smyslu zásad
správního trestání, tzn. ve skutečně odůvodněných případech, kdy společenský zájem na
ukončení činnosti zprostředkovatele přesahuje společenský zájem za zachování jeho činnosti
coby podnikatele, zaměstnavatele, poskytovatele služeb pro veřejnost atd. Zákaz činnosti by
měl být uložen zejména v případě systémové ignorance právní úpravy nebo závažných
případech lajdáctví při dodržování právní úpravy.
Zprostředkovatelům taxislužby se dále stanoví povinnost vést evidenci
zprostředkovaných přeprav a zákonem stanovené údaje v této evidenci uchovávat nejméně po
dobu 3 let od ukončení přepravy. Evidence umožní kontrolním orgánům ověřit, zda
zprostředkovatelé dodržují své nově stanovené povinnosti, a údaje z evidence
zprostředkovaných přeprav budou moct být využívány i při provádění kontroly nad činností
jiných subjektů, než samotných zprostředkovatelů, a to v rozsahu a způsobem předvídaným
jinými právními předpisy (např. kontrolní řád, daňový řád atd.). Rovněž tak pokud bude při
kontrole činnosti zprostředkovatele zjištěno porušení povinností jiného subjektu, bude
postupováno podle § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podezření ze
spáchání přestupku bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu.
K bodu 61 (§ 21f)
V souvislosti s potřebou zařadit nově zakotvenou úpravu povinností zprostředkovatele
mezi ustanovení upravující taxislužbu a nemožností vložit nový paragraf, dochází
k formálnímu přesunutí úpravy příležitostné osobní silniční dopravy do nového § 21f s tím, že
v uvolněném § 21e budou upraveny povinnosti zprostředkovatele taxislužby. Pravidla pro
poskytování příležitostné osobní silniční dopravy se nemění, právní úprava i nadále nevyžaduje
kopii objednávky přepravní služby v listinné podobě a v případě kontroly bude možné kopii
objednávky předložit v elektronické podobě.
Současně dochází k doplnění doby, po kterou má být záznam objednávky v evidenční
knize objednávek uchováván, a to v délce 1 roku ode dne ukončení objednané přepravy, a to
pro účely možného provádění kontrol.
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K bodu 62 (§ 23 odst. 1 a § 23 odst. 2)
Navrhuje se upravit dobu, po kterou musí odesílatel a dopravce uchovávat předepsané
doklady stanovené při přepravě nebezpečných věcí Dohodou ADR. Tato doba je podle platné
právní úpravy stanovena na 2 roky. Ukazuje se však, že tato délka je nadbytečná a postačovalo
by, aby byla stanovena na 1 rok. To bude dostatečné jak pro účely provedení kontroly
v provozovně, tak je tato délka v souladu s povinností uchovávat záznamy o době řízení,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a doklad o nákladu po dobu 1 roku stanovené v
§ 3 tohoto zákona. Uvedená změna navíc povede ke snížení administrativní zátěže dopravce a
odesílatele.
K bodům 63 až 65 (§ 23 odst. 3)
Povinnost osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí – příjemce uchovat při
přepravě nebezpečných věcí předepsané doklady po dobu 2 let se jeví jako nadbytečná, když
Dohoda ADR již nestanoví žádné doklady, které by měl příjemce uchovávat. Navrhuje se proto
tuto právní povinnost zrušit. Rovněž tato změna povede ke snížení administrativní zátěže
příjemce.
K bodu 66 (§ 23 odst. 4)
S ohledem na právní jistotu adresátů právní normy – řidičů se v zákoně o silniční
dopravě nově stanovují povinnosti řidiče při přepravě nebezpečných věcí, neboť dosavadní
právní úprava a Dohoda ADR nebyla z tohoto hlediska dostatečná. Úmyslem je v zákoně
explicitně vymezit ty povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, které sice směřují k řidičům,
nicméně jejich adresáti nejsou přímo nebo jednoznačně určeni předmětnou mezinárodní
smlouvou a z důvodu právní jistoty (zejména v rámci správního trestání) je účelné v zákoně
uvést, že řidiče tyto povinnosti zavazují. Jedná se však pouze o povinnosti, které vyplývají
z Dohody ADR, a nikoli o další povinnosti, které by byly stanoveny nad rámec Dohody ADR.
To ostatně plyne již z návětí příslušného ustanovení. Není však nutné v zákoně o silniční
dopravě uvádět povinnosti, které mají v Dohodě ADR okruh adresátů vymezen sice šířeji, ale
konkrétní adresáty lze z tohoto vymezení dovodit. Příkladem povinnosti řidiče, kterou není
nutné uvádět v zákoně o silniční dopravě, byť v Dohodě ADR není jako její nositel řidič
výslovně uveden, je zákaz kouření, neboť dle dohody ADR se vztahuje ke všem členům
posádky.
Dodržování těchto právních povinností lze zcela důvodně vyžadovat po řidičích vozidel,
neboť ti jsou, s ohledem na povinně absolvované školení týkající se přepravy nebezpečných
věcí, s Dohodou ADR dostatečně seznámeni. Písemné pokyny slouží členům osádky vozidla
pro řešení mimořádných událostí jako je požár, únik nebezpečné látky apod., a je proto nutné,
aby byli na tuto náhlou situaci odpovídajícím způsobem připraveni a postupovali podle kroků
uvedených v těchto pokynech. Osvědčením řidiče o školení pro přepravu nebezpečných věcí se
řidič při kontrole prokazuje, zda může nebezpečné věci přepravovat a zda je proškolen
v souladu s Dohodou ADR. Jen tímto dokladem může kontrolní orgán při silniční kontrole
zjistit, zda řidič plní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí. V případě přepravy určitých
nebezpečných věcí řidič při kontrole pomocí osvědčení o schválení vozidla prokazuje, že
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dopravní jednotka je z konstrukčního hlediska způsobilá k přepravě nebezpečných věcí. Mezi
povinnosti řidiče se rovněž zakotvuje povinnost disponovat při přepravě nebezpečných věcí
řádně vyplněným dokladem. Dále je povinností řidiče označit dopravní jednotku
bezpečnostními značkami a dalším příslušným značením. Byť je povinností odesílatele označit
kontejnery bezpečnostním značením, nesmí řidič špatně označený kontejner převzít, neboť ten
se stává součástí celé dopravní jednotky. Ustanovení týkající se bezpečnostních značek a
dalšího značení jsou přitom jedny z nejzásadnějších v Dohodě ADR z hlediska ostatních
účastníků dopravního provozu s ohledem na jejich bezpečnost, neboť jen z řádně označené
dopravní jednotky může kvalifikovaná osoba poznat, že tato převáží nebezpečné věci.
Bezpečnostním značením jsou i oranžové tabulky, s čímž ostatně počítá již současná právní
úprava. Povinnost používat dopravní jednotku vybavenou bezpečnostní výbavou je zásadní
z hlediska ochrany zdraví členů osádky, ale i životního prostředí, neboť se použije při
mimořádných událostech, jako je únik látky aj. Rovněž hasicí přístroje slouží k zabránění
vzniku nebo šíření požáru v dopravní jednotce jak na samotné vozidlo, tak na náklad. Řidič je
dále povinen dbát zákazu společné nakládky některých nebezpečných věcí s ohledem na jejich
vlastnosti a dodržovat ustanovení o manipulaci. Manipulací se rozumí i nakládka nebo
vykládka, pokud je řidičem prováděna. Dozor nad dopravními jednotkami se týká předepsaného
způsobu parkování, které řidič sám provádí. Řidič je rovněž povinen respektovat dopravní
značení a přizpůsobit trasu přepravovanému nákladu s ohledem na možný průjezd tunely.
Současně dochází k vypuštění úpravy, dle níž musí být povinnosti při přepravě
nebezpečných věcí zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby, neboť toto
pravidlo vyplývá již z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o silniční dopravě a je tedy duplicitní. Je
však potřeba rozlišovat mezi soukromými účely a účely pro vlastní potřebu.
K bodům 67 a 68 (§ 27)
S ohledem na zrušení povinného označování vozidel podle § 9 odst. 1 i již neexistující
povinnost vedení záznamu o provozu vozidla dochází k vypuštění výjimky z těchto povinností
zakotvené pro zahraniční dopravce, neboť se již stává obsolentní.
Dále se navrhuje se stanovit speciální právní úpravu k § 136 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným ustanovením zákona o
zaměstnanosti je transponován čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro
výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).
S ohledem na specifika zaměstnávání osob v silniční dopravě spočívající zejména
v tom, že pracovištěm je v jejich případě přímo vozidlo, se navrhuje ve vztahu k zahraničním
dopravcům se sídlem v jiném členském státu Evropské unie stanovit, že kopie dokladů
prokazujících pracovněprávní vztah, které mají být podle obecné úpravy k dispozici na
pracovišti, budou muset být k dispozici ve vozidle. Obdobně jako v zákoně o zaměstnanosti se
vyžaduje předklad dokumentů do českého jazyka. Ve vztahu k tuzemským dopravcům se
speciální právní úprava do zákona o silniční dopravě nedoplňuje, neboť podle zákona o
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zaměstnanosti se tato povinnost nevyžaduje v případě, že zaměstnavatel oznámil okresní správě
sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na
nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. Tuzemští dopravci tedy
zpravidla tuto povinnost plnit nemusí, přičemž je u nich možné provést i kontrolu v provozovně.
Kontrola plnění této povinnosti zahraničních dopravců se sídlem v jiném členském státu
Evropské unie bude tedy probíhat rovněž v režimu zákona o silniční dopravě. Porušení této
povinnosti bude přestupkem podle zákona o silniční dopravě (§ 35 odst. 3 písm. b)). Současně
bude možné využít všechny instituty upravené tímto zákonem (např. vybírání kauce, zabránění
v jízdě atd.). K projednávání tohoto přestupku bude příslušný dopravní úřad, což představuje 1
z klíčových důvodů pro zařazení navržené úpravy do zákona o silniční dopravě s ohledem na
skutečnost, že předmětná povinnost není předmětem kontroly ze strany inspektorátů práce
v dostačujícím rozsahu.
K bodu 70 (§ 33c)
Navrhuje se upravit povinnost dopravních úřadů hlásit Ministerstvu dopravy údaje o
počtu držitelů eurolicencí a o počtu vydaných opisů eurolicencí. Již v současné době požaduje
Ministerstvo dopravy po dopravních úřadech další údaje, neboť má povinnost tyto další údaje
hlásit Evropské komisi. Stanovená právní povinnost je proto nedostatečná. Je tedy nezbytné
notifikační povinnost dopravních úřadů vymezit prostřednictvím odkazu na přímo použitelné
předpisy Evropské unie, z nichž jasně vyplývá rozsah údajů, které je Česká republika povinna
shromažďovat a předávat Evropské komisi.
K bodu 71 (§ 34 odst. 3)
V souvislosti se zakotvením povinností zprostředkovatelům taxislužby se rozšiřuje
okruh subjektů, které jsou podrobovány státnímu odbornému dozoru, a to právě o
zprostředkovatele taxislužby. Současně se vymezení kompetencí celních úřadů upravuje tak,
aby odpovídalo praktickému výkonu ze strany Celní správy a zároveň i svěřeným kompetencím
dle věty čtvrté § 34 odst. 4.
K bodu 72 (§ 34 odst. 4)
Vzhledem k tomu, že některé dokumenty nebude nutné mít v listinné podobě, ale
postačí jejich zobrazení na elektronickém zařízení, doplňuje se povinnost řidiče umožnit
orgánům vykonávajícím státní odborný dozor, obecní policii a Policii České republiky přístup
k těmto elektronickým zařízením. Jedná se o obdobnou povinnost, jako je nyní upravena pro
přístup k taxametru, a uplatní se zejména právě u kontrol přeprav, u kterých bude povinnost
zaznamenávat údaje o přepravě na taxametru nahrazena využitím elektronického zařízení. Bez
zakotvení této povinnosti by mohlo ze strany řidičů docházet k maření výkonu státního
odborného dozoru či kontroly. Nejedná se o excesivní zásah do soukromí řidičů, neboť
elektronické zařízení (typicky mobilní telefon či tablet) v tomto případě představuje nástroj,
který využívají k výkonu své práce či podnikatelské činnosti.
K bodu 73 (§ 34 odst. 5)
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Zavádí se povinnost dopravce zajistit, aby řidič poskytl součinnost při výkonu kontroly.
V současné době je součinnost při těchto úkonech formálně stanovena pouze vůči řidiči, avšak
v praxi nedosahuje potřebného účinku. Nesplněním této povinnosti se řidič nevystavuje příliš
velkému postihu a z odepření jeho součinnosti zpravidla těží zejména dopravce. V řadě případů
tak účelově dochází k porušování této povinnosti řidiče, aniž by to mělo jakýkoli negativní
dopad na dopravce, a v důsledku toho není možné provést kontrolu.
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, počítá s možným
postihem dopravce jakožto kontrolované osoby, ale lze jej uplatnit pouze při výkonu státního
odborného dozoru, nikoliv však při kontrole prováděné obecní policií nebo Policií České
republiky (ta nepostupuje podle kontrolního řádu).
Navrhuje se proto přímo v zákoně o silniční dopravě stanovit povinnost dopravce
zajistit, aby řidič poskytl obecní policii a Policii České republiky součinnost při výkonu
kontroly. Porušení této povinnosti bude kvalifikováno jak přestupek dopravce podle nově
navržené skutkové podstaty.
V případě podezření ze spáchání tohoto přestupku bude možné od dopravce vybrat
kauci či případně zabránit vozidlu v jízdě. Současně dojde k rozšíření možnosti vybrat kauci i
v případě podezření ze spáchání přestupku podle kontrolního řádu tak, aby bylo možné využít
tyto instituty jak při výkonu státního odborného dozoru, tak při výkonu kontroly.
K bodům 76 a 77 (§ 34b odst. 6)
V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě budou vedeny i údaje o evidenční nálepce
vozidla taxislužby, která byla pro vozidlo vydána, a to její sériové číslo a datum vydání.
Současně se upouští od vedení údajů o výrobním čísle paměťové jednotky taxametru, neboť ta
již nebude povinnou výbavou vozidel taxislužby.
K bodům 78 a 82 (§ 34b odst. 7 a § 34d odst. 5 písm. b))
S ohledem na definici podnikatele v silniční dopravě, kterým může být pouze tuzemský
dopravce, se upřesňuje znění ustanovení o vedení údajů o zahraničních dopravcích v Rejstříku
podnikatelů v silniční dopravě a příslušnosti dopravního úřadu.
K bodu 80 (§ 34d odst. 2)
Vzhledem k tomu, že o přestupcích, kterých se dopustil dopravce v mezinárodní linkové
osobní dopravě, rozhoduje Ministerstvo dopravy, které není dopravním úřadem, doplňuje se
úprava, že v případě, že je sankce za takový přestupek uložena dopravci usazenému v jiném
členském státě než v České republice, zapíše příslušné údaje do Rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě přímo Ministerstvo dopravy.
K bodu 81 (§ 34d odst. 3)
Vzhledem k zakotvení nových povinností zprostředkovatelů taxislužby, kteří budou
muset zajistit, aby zprostředkovaná přeprava byla legální, tzn. mimo jiné provedena řidičem,
47

který je držitelem oprávnění řidiče taxislužby a vozidlem, které je evidováno v evidenci vozidel
taxislužby, není-li provedena vozidlem cestujícího, se za účelem snazšího ověřování těchto
skutečností budou způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňovat údaje o platnosti
průkazu řidiče taxislužby a státní poznávací značky vozidel taxislužby. V praxi tak bude možné
po zadání čísla průkazu taxislužby na příslušných internetových stránkách ověřit, zda je tento
průkaz platný, a obdobně po zadání státní poznávací značky vozidla ověřit, zda je toto vozidlo
evidováno v evidenci vozidel taxislužby. Tímto se zprostředkovatelům taxislužby dává
možnost průběžného ověřování pro ně podstatných údajů a současně si i zákazníci budou moct
ověřit, že je služba legální, zejména že bude provedena řidičem, který je držitelem platného
průkazu řidiče taxislužby, a vozidlem, které je evidováno v evidenci vozidel taxislužby.
K bodu 83 až 100 (§ 34e)
V souvislosti se změnou úpravy povinností řidiče taxislužby se upravuje znění
odpovídajících skutkových podstat přestupků řidiče.
V návaznosti na novou koncepci označování vozidla taxislužby střešní svítilnou,
nápisem TAXI nebo obdobným označením se rovněž upravuje skutková podstata přestupku,
které se dopustí fyzická osoba (nikoliv pouze řidič vozidla taxislužby, ale i řidič jakéhokoli
jiného vozidla), která užije vozidlo, které je neoprávněně takto označeno (§ 34e odst. 1 písm.
b)).
V případě řidiče taxislužby se kromě změn formulací skutkových podstat přestupků
reagujících zejména na již uvedenou změnu koncepce označování vozidel taxislužby střešní
svítilnou, nápisem TAXI nebo obdobným označením upřesňuje formulace skutkové podstaty
spočívající v neoprávněném užití vozidla, které není vozidlem taxislužby zapsaným pro
dopravce, pro kterého řidič taxislužby pracuje tak, aby bylo nesporné, že tohoto přestupku se
dopustí řidič již při jediném provedení přepravy v rozporu s požadavky zákona (§ 34e odst. 2
písm. b)).
Mezi skutkové podstaty přestupků řidiče taxislužby se nově zařazuje skutková podstata
přestupku spočívajícího v užití vozidla, které není označené evidenční nálepkou vozidla
taxislužby (§ 34e odst. 2 písm. c)). Vedle provozování taxislužby neevidovaným vozidlem se
jedná o sankcionování porušení druhé ze základních podmínek zakotvených pro provozování
taxislužby. Vzhledem k návaznosti na právní úpravu spolehlivosti řidiče taxislužby byla
zvolena formulace umožňující samostatné sankcionování výkonu taxislužby vozidlem
neoznačeným evidenční nálepkou i neevidovaným vozidlem.
Dále je novou skutkovou podstatou přestupku provozování taxislužby v době, kdy má
řidič zadržený průkaz řidiče taxislužby.
U některých již existujících skutkových podstat přestupků se upřesňuje jejich formulace
tak, aby bylo nepochybné, že daného přestupku se řidič dopustí již při jediném provedení
přepravy v rozporu se stanovenými povinnostmi.
Dále se ve vymezení některých skutkových podstat přestupků provádějí legislativně
technické úpravy odkazů na ustanovení, ve kterých jsou obsaženy odpovídající povinnosti, a to
v souvislosti s jejich přečíslováním.
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Pro nově upravené povinnosti řidičů vozidel při přepravě nebezpečných věcí není nutné
zavádět novou skutkovou podstatu, neboť porušení těchto povinností naplňuje znaky skutkové
podstaty již nyní upravené v § 34e odst. 3 písm. a), přičemž u tohoto přestupku dochází ke
zvýšení horní hranice sazby pokuty s ohledem na jeho vysokou společenskou nebezpečnost.
V návaznosti na úpravy a doplnění skutkových podstat přestupků dochází rovněž ke
stanovení správních trestů za jejich spáchání, včetně stanovení druhu sankcí a jejich výše.
Zakotvení správně trestního postihu bylo v případě všech doplňovaných skutkových podstat
přestupků vyhodnoceno jako nezbytné k zajištění plnění nově upravených povinností.
U všech přestupků jsou stanoveny pouze horní hranice sazeb pokut. Horní hranice sazeb
pokut odpovídá typové závažnosti jednání, která naplňují skutkové podstaty jednotlivých
přestupků. Správní tresty za přestupky jsou přitom doplňovány do již existujícího systému
správních trestů a jsou odstupňovány podle závažnosti přestupku. Využita byla již zákonem
o silniční dopravě zavedená pásma výše sankcí.
Stanovené správní tresty, co do jejich druhu a rozpětí (výše), byly s ohledem na
závažnost jednotlivých přestupků vyhodnoceny jako přiměřené.
K bodům 101 až 129 (§ 35)
U dopravců se v návaznosti na zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla
taxislužby vypouští příslušná skutková podstata přestupku. Skutková podstata přestupku,
kterou je postihováno porušení povinnosti řádného označení vozidel, zůstává zachována.
Přestože se nyní ustupuje od povinného označování velkých vozidel, tato skutková podstata
bude i nadále dopadat na porušení povinnosti řádného označení vozidel veřejné linkové dopravy
podle § 18 odst. 1 písm. e). Označování vozidel taxislužby střešní svítilnou, nápisem TAXI
nebo obdobným označením v rozporu se zákonnými pravidly bude postihováno nově
formulovanými skutkovými podstatami.
Dále dochází k vypuštění skutkové podstaty přestupku dopravce v návaznosti na
rušenou povinnost týkající se vybavení vozidla aktuálním výpisem z evidence vozidel
taxislužby. Do zákona se naopak doplňují skutkové podstaty přestupků v souvislosti s novými
povinnostmi dopravce ve vztahu k evidenčním nálepkám vozidel taxislužby.
I v případě přestupků dopravců dochází dále k úpravám skutkových podstat přestupků
tak, aby odpovídali novému pojetí taxislužby a povinností dopravců, a ve vymezení některých
skutkových podstat se provádějí legislativně technické úpravy odkazů v souvislosti
s přečíslováním některých ustanovení. Zároveň dochází k upřesnění některých skutkových
podstat přestupků tak, aby odpovídali zákonem vymezeným povinnostem.
Zcela novou skutkovou podstatou je skutková podstata přestupku dopravce spočívající
v tom, že nezajistí, aby řidič poskytl součinnost při výkonu kontroly.
V návaznosti na nově zakotvenou povinnost zahraničních dopravců zajistit, aby byly ve
vozidle kopie dokladů prokazující pracovněprávní vztah (§ 27), se zakotvuje skutková podstata
přestupku postihující porušení této povinnost se sazbou pokuty ve stejné výši, jako je
postihováno porušení dané povinnosti jakožto přestupek podle zákona o zaměstnanosti.
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Nově jsou dále v návaznosti na zaváděné povinnosti zprostředkovatelů taxislužby
zakotveny přestupky zprostředkovatelů taxislužby, kterých se dopustí porušením těchto
povinností. Přestupkem, kterého se dopustí zprostředkovatel tím, že nevede evidenci
zprostředkovaných přeprav podle § 21e odst. 2, bude postihován jak zprostředkovatel, který
evidenci nevede vůbec, tak zprostředkovatel, který evidenci vede, ale nevede ji v souladu
s požadavky stanovenými v § 21 odst. 2.
I v případě přestupků dopravců a zprostředkovatelů taxislužby dochází v návaznosti na
úpravy a doplnění skutkových podstat přestupků ke stanovení správních trestů za jejich
spáchání, včetně stanovení druhu sankcí a jejich výše. Zakotvení správně trestního postihu bylo
i v případě všech doplňovaných skutkových podstat přestupků dopravců a zprostředkovatelů
taxislužby vyhodnoceno jako nezbytné k zajištění plnění nově upravených povinností.
Přestože nedochází k reformulaci již existujících skutkových podstat přestupků, tak jako
je tomu u některých skutkových podstat přestupků řidičů, i v případě přestupků dopravců platí,
že se dopravce dopustí daného přestupku již při jednorázovém porušení stanovené povinnosti.
U všech přestupků, za něž lze uložit pokutu, jsou stanoveny pouze horní hranice sazeb,
které odpovídají typové závažnosti přestupků.
U přestupků zprostředkovatelů taxislužby se zavádí možnost uložení zákazu činnosti
nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku, a to v případě, že zprostředkovateli taxislužby byl za
takový přestupek v posledních 5 letech nejméně dvakrát uložen správní trest, tzn. při třetím
porušení ukládání správního trestu za takový přestupek. Jedná se o správní trest, který je
v případě recidivy v protiprávním jednání těchto subjektů adekvátní. Za účelem ověřování této
skutečnosti budou rozhodnutí o těchto přestupcích zapisována do evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů.
K bodu 130 (§ 35c odst. 1)
Navrhuje se umožnit institut výběru kauce použít i v případě porušení povinnosti
dopravce zajistit, aby řidič poskytl součinnost při výkonu státního odborného dozoru. Porušení
této povinnosti je přestupkem podle kontrolního řádu, a proto se zde výslovně uvádí.
K bodům 131 až 134, 136 a 137 (§ 35f)
Vzhledem k tomu, že poslední novelizací došlo k možnosti vybrat kauci nejen od
dopravce, ale i od osoby podezřelé z přestupku podle § 34e odst. 1 písm. a), která provozuje
taxislužby bez vazby na dopravce, navrhuje se upřesnění právní úpravy vracení kauce tak, aby
se vztahovala i na případy, kdy byla kauce vybrána od jiné osoby, než je dopravce.
K bodu 135 (§ 35f odst. 3 písm. a))
Za účelem předejít nesprávnému úřednímu postupu v případě nedodržení lhůty pro
vrácení vybrané kauce se navrhuje prodloužit lhůtu z 15 pracovních dní na 30 dní ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí v případě vrácení kauce nebo její části. Doručování do ciziny je
zdlouhavé, kdy zpětné vracení doručenky svědčící o tom, že rozhodnutí bylo dopravci doručeno
a nabylo právní moci, trvá i více než měsíc. Rozhodnutí však nabývá právní moci již samotným
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doručením dopravci v případě, kdy proti němu již nelze podat opravný prostředek či v případě,
že proti němu nebyl podán opravný prostředek ve stanovené lhůtě. Z tohoto důvodu nelze vždy
dodržet lhůtu pro případné vrácení kauce nebo její části, neboť rozhodnutí již často nabylo
právní moci, avšak doručenka je mnohdy správnímu orgánu doručena až po nabytí právní moci
rozhodnutí a po uplynutí lhůty 15 dní. Navrhované prodloužení lhůty poskytne dostatečnou
časovou rezervu pro vrácení kauce či části kauce v souladu s právními předpisy, přičemž tato
lhůta současně nebude nepřiměřeně zasahovat do majetkových poměrů dopravce.
K bodům 137 a 138 (§ 35f)
Jedná se o legislativně technické upřesnění a použití obecnějšího pojmu, neboť příslušné
řízení nevede vždy pouze dopravní úřad, ale i Ministerstvo dopravy nebo v Hlavním městě
Praze úřady městských částí vymezené Statutem Hlavního města Prahy.
K bodu 141 (§ 35h odst. 2)
Jedná se o opravu nesprávně použitého pojmu.
K bodům 142 a 143 (§ 35h odst. 3, 4 a 6)
Úprava institutu zadržení průkazu řidiče taxislužby se doplňuje tak, aby jej bylo možné
aplikovat i v případě, že řidič taxislužby v okamžiku, kdy je podrobován výkonu státního
odborného dozoru, nemá průkaz řidiče taxislužby u sebe či pokud předstírá, že jej nemá u sebe.
Podle současné právní úpravy je pro řidiče výhodné průkaz řidiče taxislužby při kontrole
nepředložit a vyhnout se tak riziku jeho zadržení a nepříznivým důsledkům, které jsou s tím
spojeny, zejména zákazu výkonu práce řidiče taxislužby po dobu zadržení průkazu řidiče
taxislužby vyplývajícímu z § 35 odst. 5.
K bodu 144 (§ 36 odst. 3)
Dochází k legislativně technické úpravě odkazů vyvolaných přečíslováním některých
skutkových podstat přestupků a dále k doplnění přestupku dopravce spočívajícího v porušení
povinnosti zajistit, aby mohl být řádně vykonán státní odborný dozor nebo kontrola. Možnost
zprostit se odpovědnosti za tento přestupek by znemožnila vymáhání této povinnosti. Vzhledem
k tomu, že pro případ nezajištění dodržení bezpečnostních přestávek, dob řízení a dob
odpočinku a nepředložení záznamů je zakotvena absolutní objektivní odpovědnost dopravce,
bylo by nekoncepční umožnit liberaci v případě samotného neumožnění kontroly těchto
záznamů a dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku. Bez vyloučení
možnosti zprostit se odpovědnosti za uvedený přestupek nelze dosáhnout požadovaného cíle.
K bodu 145 (§ 36 odst. 4)
Současná právní úprava vylučuje v § 36 odst. 4 uložit za přestupek dopravce trest
propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. Uvedené ustanovení se ukázalo jako problematické
s ohledem na nárůst počtu manipulací s tachografy a zejména na sofistikovanost těchto
manipulací a náklady na jejich provedení. Podle současné právní úpravy nelze uspokojivě řešit
situaci, kdy je ve zkontrolovaném vozidle nalezeno zařízení sloužící k ovlivnění správného
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fungování tachografu (tedy sloužící k manipulaci s tachografem), a které je následně předáno
spolu s oznámením k řešení přestupku příslušnému dopravnímu úřadu. Ten však nemůže využít
institutu propadnutí věci i přesto, že tato věc může být bezpochyby znovu použita k manipulaci
tachografu a k páchání dalších protiprávní činnosti.
Navrhuje se proto rozšířit okruh přestupků obsažených v zákoně o silniční dopravě, za
něž je možné uložit trest propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, a to o přestupek dopravce,
kterého se dopustí tím, že nezajistí, aby byl řádně veden záznam o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.
K bodům 146 a 147 (§ 36 odst. 6)
Vypouští se možnost celních úřadů projednávat přestupky řidičů taxislužby příkazem
na místě, neboť celní úřady nejsou k projednávání těchto přestupků vůbec oprávněny.
K bodům 148 a 150 (§ 37 odst. 1 a § 38)
Navrhuje se obecnější vymezení pravomoci orgánů Policie České republiky a celních
úřadů k provádění kontrol dodržování podmínek stanovených pro silniční dopravu
nebezpečných věcí. Pokud jde o Policii České republiky, ta přitom doposud neměla pravomoc
kontrolovat v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, zda jsou
dodržovány podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí vyplývající z Dohody
ADR, což ale není důvodné. Naopak, v těchto případech potenciálně vážně ohrožujících
bezpečnost silničního provozu by vedle celníků i Policie České republiky měla mít možnost
předmětné kontroly provádět.
K bodu 149 (§ 38 odst. 1)
Vypouští se odkaz na kontrolu technického stavu vozidla, neboť celní úřady tuto
kontrolu již neprovádějí, navíc provádění těchto kontrol je upraveno jiným právním předpisem.
K bodu 151 (§ 38a odst. 1)
Vzhledem k nahrazení unijního nařízení novým nařízením se aktualizuje znění
poznámky pod čarou č. 4e, která na něj odkazuje.
K bodům 152 a 153 (§ 38a odst. 3)
V souvislosti s novým vydáváním evidenčních nálepek vozidel taxislužby se
Ministerstvo dopravy zmocňuje k zajišťování tisku a distribuce těchto nálepek.
K bodu 154 (§ 41 odst. 2)
V návaznosti na přečíslování některých ustanovení a na doplnění nových zmocnění se
upravuje výčet zmocňovacích ustanovení.
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K čl. II
K bodu 1
Jedná se o standardní přechodné ustanovení, dle něhož se řízení zahájená přede dnem
nabytí účinnosti zákona dokončí podle dosavadní právní úpravy.
K bodu 2
Stanoví se přechodné období 6 měsíců, během kterého si dopravci budou muset opatřit
pro vozidla, která jsou ke dni nabytí účinnosti navrženého zákona již zapsána v evidenci vozidel
taxislužby, evidenční nálepku vozidla taxislužby. Do doby, než jim bude evidenční nálepka
vozidla taxislužby vydána, budou oprávněni provozovat takové vozidlo i bez označení
evidenční nálepkou vozidla taxislužby.

K čl. III
V souvislosti s upuštěním od vydávání stanoviska dopravního úřadu k podané žádosti o
koncesi pro provozování silniční dopravy malými vozidly se navrhuje odpovídající změna
úpravy vymezení orgánů státní správy, které se vyjadřují k žádosti o koncesi, v živnostenském
zákoně.

K čl. IV
K bodům 1 a 2
Možnost využívat výhod zakotvených v zákoně o silničním provozu se nebude nově
vztahovat ke všem vozidlům taxislužby, ale pouze k vozidlům označeným střešní svítilnou
s nápisem TAXI, tzn. budou je moci čerpat pouze vozidla vybavená taxametrem, a to pouze při
provozování taxislužby.

K čl. V
K bodům 1 a 2
V zákoně o správních poplatcích se zakotvuje poplatek za vydání evidenční nálepky
vozidla taxislužby ve výši 500 Kč. Naproti tomu předmětem poplatku již nebude vydání výpisu
z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do
této evidence, které bylo dosud zpoplatněno částkou 50 Kč.
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K čl. VI
Navrhuje se legisvakanční lhůta v délce 3 měsíců. Primárním důvodem delší
legisvakanční lhůty je nutnost pořízení evidenčních nálepek vozidla taxislužby, neboť je
nezbytné zajistit jejich výrobu včetně grafického návrhu (v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek) a následnou distribuci na dopravní úřady. Dostatečně dlouhá legisvakanční lhůta je
nezbytná rovněž s ohledem na požadavek, aby u vozidla taxislužby zapsaného v evidenci
vozidel taxislužby byl dopravce jeho provozovatelem, nikoli pouze jeho vlastníkem. Dalším
důvodem je otázka zavedení odpovědnosti zprostředkovatelů taxislužby. Není vhodné tuto
odpovědnost zavést dříve, než bude upraven Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě tak, aby si
zprostředkovatelé mohli z oficiálního zdroje ověřit, zda spolupracující dopravci a řidiči
skutečně splňují podmínky, za jejichž splnění jsou zprostředkovatelé odpovědní.

V Praze dne 27. února 2019

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

Ministr dopravy:
Ing. Dan Ťok v.r.
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
1.

Důvod předložení a cíle

1.1 Název
RIA se předkládá pro účely návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona“).
1.2. Definice problému
Stručně lze shrnout, že v posledních cca deseti letech došlo k zásadnímu nárůstu elektronicky
zprostředkovaných přepravních služeb poskytovaných cestujícím vozidly s obsaditelností do 9
osob včetně řidiče (dále jen „malá vozidla“). Tyto elektronicky objednávané služby obecně byly
poskytovány v souladu se stávající právní úpravou. Před pěti lety, po příchodu společností Uber
a následně i Taxify na český trh, se však v tomto směru situace změnila. Dopravci a řidiči
využívající tyto aplikace systémově ignorují právní úpravu taxislužby, a byť míra dodržování
dílčích povinností se postupem času pod tlakem státu zlepšuje, stále je porušování právní
úpravy zásadní a ekonomicky tyto dopravce na trhu přepravních služeb značně zvýhodňuje.
Společnostem Uber a Taxify se dlouho dařilo držet mýtus o sdílené ekonomice, byť
zprostředkovávaly klasickou taxislužbu, v současné době se dopravci a řidiči hlásí k segmentu
tzv. smluvní taxislužby (viz bod 1.3), aniž by pro to splňovali předpoklady, a nadále tak porušují
platnou právní úpravu. Nižší náklady spojené s ignorancí právní úpravy taxislužby
spolupracujícími dopravci a řidiči a pověst zastřešujících nadnárodních společností
poskytujících moderní a uživatelsky komfortní objednání, resp. zprostředkování, vedly
k získání zásadní pozice těchto dopravců na trhu přepravních služeb (v hl. m. Praze se jedná až
o 50 % podíl na trhu přeprav). Ostatní dopravci nadále právní úpravu dodržovali a doufali
v zastání ze strany státu, část z nich posléze začala přepravní služby poskytovat s těmito
zprostředkovateli a přestala dodržovat povinnosti předepsané pro taxislužbu. Nedostatečnost
zastání státu vedla k hromadným protestům dopravců v taxislužbě. Činnost provozovatelů
daných aplikací je legální (vyjma absence vnitrostátního živnostenského oprávnění ke
zprostředkování) a je dosud zákonem o silniční dopravě neregulovaná, nicméně činnost
spolupracujících řidičů a dopravců ignorujících právní úpravu taxislužby je protizákonná a
sankcionovaná (Magistrát hl. m. Prahy zjistil porušení zákona o silniční dopravě u 98 %
kontrolních přeprav přes aplikaci Uber, porušení cenových předpisů bylo zjištěno v 15 %
případů), toto sankcionování je však z hlediska generální prevence naprosto nedostatečné a bez
účinku (odrazující funkci neplní ani pokuty ukládané dopravcům v současnosti okolo 150 000
Kč). Státní orgány nemají právní prostředky, aby zamezily organizování nelegální činnosti
dopravců a řidičů. Stíhat lze pouze jednotlivé dopravce a řidiče, i to však obtížně – jednak kvůli
faktické absenci jakéhokoli označení těchto vozidel v provozu a jednak kvůli bránění objednání
přepravy kontrolním pracovníkem (aplikace po první kontrole umí zablokovat pro přístup nejen
uživatelský účet kontrolora, ale i použitou platební kartu, všechny platební karty k určitému
bankovnímu účtu i elektronické zařízení, z něhož byla přeprava objednána). Jediným účinným
krokem vůči praktikám těchto společností bylo neformální vystoupení čelních představitelů
státu a následný podpis Memoranda se společností Uber na jaře 2018, avšak ani tyto kroky
doposud nezajistily celkový soulad zprostředkovaných služeb s právními předpisy České
republiky. Alarmující je, že toto částečné podřízení vnitrostátní právní úpravě včetně umožnění
kontrolní činnosti je dobrovolné a státní orgány nemají právní prostředky k jeho udržení a
vynucení. Na druhou stranu však činnost společností Uber a Taxify získala značnou oblibu mezi
cestujícími a ukázala, že práva spotřebitelů lze chránit i jinými než stávajícími zákonnými
způsoby (zejm. povinným používáním taxametru a obecnou cenovou regulací). Na jedné straně
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je tedy třeba zajistit, aby právní úprava taxislužby byla reálně vynutitelná pro všechny
subjekty na trhu stejně a aby dopravci měli pro své podnikání rovné podmínky. Faktické
vynutitelnosti dodržování právní úpravy všemi dopravci a řidiči přitom nelze dosáhnout
bez regulace postavení zprostředkovatelů taxislužby. Na druhou stranu však reálná situace
ukázala, že je možno od některých institutů na ochranu cestujících ustoupit, popř. je nahradit
jinými, a pokud jde o povinnosti zakotvené na ochranu daňových zájmů státu, mohou být
revidovány při zavádění elektronické evidence tržeb. Vzhledem ke společenskému vývoji i
vývoji právního řádu obecně je tedy třeba nastavit adekvátní úroveň zatížení dopravců a
řidičů povinnostmi, zejm. posoudit možnost legalizace poskytování elektronicky
objednaných přeprav bez použití taxametru pro všechny dopravce a řidiče v taxislužbě,
a umožnit (usnadnit) tak legální fungování cestujícími oblíbených služeb.
Dále je potřebné řešit i další dílčí otázky v oblasti taxislužby. Nejdůležitější z nich je
možnost účinné kontroly v segmentu tzv. smluvní taxislužby (viz bod 1.3), který je
v rozporu se zákonem nadužíván pro anonymní pohotovostní přepravní služby, které ze své
povahy mají být poskytovány s povinným označením a s použitím taxametru. Kontrolu v tomto
směru zásadně znesnadňuje především neoznačení vozidel v provozu spojené s jejich
nerozeznatelností pro kontrolní orgány. Dílčí problémy, které je v oblasti taxislužby třeba řešit,
a východiska pro jejich řešení, jsou podrobně popsány v bodě 1.4.
1.3 Popis existujícího právního stavu
Využití moderních komunikačních technologií není v taxislužbě novinkou, již novela zákona o
silniční dopravě z roku 2013 reagovala na rozmach elektronické komunikace a nastavila
v tomto směru právní rámec. Nelze tedy hovořit o tom, že by současná právní úprava oblast
digitální ekonomiky neupravovala vůbec.
Zcela obecně lze uvést, že, taxislužba je veškerou vnitrostátní silniční motorovou osobní
dopravou provozovanou malými vozidly, pokud se neuskutečňuje v pravidelné relaci a
zastávkách podle jízdního řádu (viz definice jednotlivých druhů dopravy v ustanovení § 2
zákona o silniční dopravě). Tímto způsobem byla taxislužba definována novelou zákona o
silniční dopravě v roce 2013, kdy byla sjednocena s vnitrostátní příležitostnou osobní silniční
dopravou (tzv. smluvní přeprava), neboť tyto druhy dopravy byly v praxi provozovány
zaměnitelně. Současná právní úprava zná tři segmenty taxislužby:
 tzv. klasickou taxislužbu (anonymní pohotovostní přepravní služby označeným vozidlem
taxislužby s taxametrem),
 tzv. smluvní taxislužbu (přepravy na základě předchozí písemné smlouvy, kdy je umožněno
dopravci nepoužít taxametr, popř. nevybavit vozidlo taxametrem, a neoznačit vozidlo střešní
svítilnou – viz stávající ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě), a
 tzv. drink servis (taxislužba provozovaná vozidlem cestujícího).
Všechny tyto segmenty taxislužby je možno provozovat za využití moderních technologií a
jsou pro to nastavena jasná pravidla:
 Pokud jde o klasickou taxislužbu, není nikterak vyloučeno objednat přepravu použitím
moderní aplikace. Není ani vyloučeno, aby tato aplikace stanovila cenu za přepravu.
Moderní taxametry umožňují zadat do taxametru sjednanou cenu za přepravu, taxametr pak
slouží primárně jako záznamové zařízení a obdoba registrační pokladny. Samozřejmě je
možno při objednávce klasické taxislužby využít i jakékoli jiné moderní elektronické
komunikační prostředky než mobilní aplikace.
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 Stejně tak v případě taxislužby provozované vozidlem cestujícího (tzv. drink servis) zcela
nic nebrání použití jakýchkoli elektronických prostředků či mobilní aplikace při objednávce
přepravy.
 Pokud jde o segment tzv. smluvní taxislužby, i dnes je možno předchozí písemné smlouvy
ve smyslu stávajícího ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě uzavírat
v elektronické podobě. Způsob uzavření písemné smlouvy v elektronické podobě obecně
upravuje občanský zákoník a zákon o silniční dopravě v tomto směru nestanoví žádná
omezení. Elektronickou smlouvu lze uzavřít např. e-mailovou poptávkou po přepravě a emailovou akceptací, anebo i prostřednictvím tomu speciálně přizpůsobené elektronické
aplikace, která smlouvu vygeneruje. Je přitom třeba zohlednit, že zákon o silniční dopravě
zakotvuje povinnou přítomnost smlouvy ve vozidle, povinnost smlouvu předložit při
kontrole a také povinnost tyto smlouvy archivovat. Smlouva tedy i v elektronické podobě
musí být podepsaným strukturovaným archivovatelným dokumentem se stanovenými
náležitostmi. Na základě novelizace unijní úpravy elektronického podpisu v současné době
k platnosti elektronické písemné smlouvy postačí prostý elektronický podpis, např. uvedení
jména a příjmení pod e-mailovou zprávou (viz čl. 3 bod 10) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES). Dle dostupných
odhadů v režimu tzv. smluvní taxislužby probíhá (nebo se k tomuto segmentu alespoň hlásí,
byť nejsou splněny zákonné podmínky) nadpoloviční přeprav v pražské taxislužbě, zejm.
jde o hotelové přepravy a přepravy přes aplikaci Uber. V současné době (leden 2019)
společnosti Uber i Taxify nadále pracují na úpravě svých aplikací tak, aby splnily požadavky
současného ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě na generování předchozích
písemných smluv o přepravě. V aplikaci Uber již dílčí změny směřující k dodržování právní
úpravy byly provedeny, nicméně k dosažení plného souladu se zákonem dle dostupných
informací doposud nedošlo, u aplikace Taxify obdobné kroky provedeny nebyly.
Co se týče využití moderních mobilních aplikací k objednání přepravy, lze tedy shrnout, že je
za současné právní úpravy reálné ve všech segmentech taxislužby.
Pro úplnost přehledu stávající právní úpravy je vhodné blíže zmínit právní rozlišení tzv.
klasické a smluvní taxislužby. Ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě ukládá dopravcům
povinnosti pro provozování taxislužby, mj. povinné označení a vybavení vozidla taxislužby,
způsob použití taxametru atd. Ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě pak zakotvuje
výjimku z uplatnění těchto povinností za předpokladu existence předchozí písemné smlouvy o
přepravě se stanovenými formálními a obsahovými náležitostmi. Pokud dopravce při evidenci
vozidla taxislužby prohlásí, že tímto vozidlem bude poskytovat výhradně přepravy na základě
předchozí písemné smlouvy, je mu umožněno toto vozidlo nevybavit taxametrem. Jedná se tedy
o výjimku z některých povinností. Pokud písemná smlouva o přepravě není uzavřena nebo
nesplňuje požadavky podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, nelze tuto
výjimku využít a dopravce má standardní povinnost označit své vozidlo střešní svítilnou a při
přepravě stanoveným způsobem používat taxametr. (Podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o
silniční dopravě „dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby
poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, bylo toto vozidlo vybaveno všemi
smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich
kopiemi. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a
ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na
jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy. Při poskytování přepravy vozidlem
taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy se nepoužije odstavec 3 písm. c) a f); pokud
vozidlo taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno taxametrem, nepoužije se
dále odstavec 3 písm. d), e) a g) až i).“)
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1.4 Konkretizace problémů a východiska řešení
Zásadní koncepční otázkou v taxislužbě, resp. dopravě provozované malými vozidly, je obecně
nastavení dělící hranice mezi pohotovostními anonymními dopravními službami, typickými pro
klasickou taxislužbu, a dopravními službami jiného typu. Před rokem 2013 tato dělící hranice
představovala z hlediska právní úpravy (nikoli skutečného stavu) oddělení taxislužby (ve
smyslu tehdejší užší definice) od příležitostné osobní silniční dopravy. Taxislužba byla
definována jako veřejná doprava, u níž se objednávky přijímaly pohotovostně a anonymně
zejm. na ulici, prostřednictvím dispečinku, telefonicky apod. Naproti tomu příležitostná osobní
silniční doprava byla definována jako neveřejná doprava, u níž se objednávky přijímaly
výhradně v sídle nebo provozovně dopravce, poté měl dopravce povinnost objednávku se
stanovenými náležitostmi zaznamenat do evidenční knihy objednávek a kopie záznamu
objednávky z knihy objednávek následně musela být při přepravě ve vozidle. Byly stanoveny
povinné náležitosti objednávky a zákaz platby ve vozidle, aby tímto způsobem byly
poskytovány výhradně předem sjednané přepravní služby mezi jmenovitě určenými subjekty –
např. přepravy luxusními limuzínami, na svatby, firemní přepravy, transfery cestovních
kanceláří apod. Za využití moderních komunikačních technologií však začalo docházet k tomu,
že objednávky byly přijímány elektronicky v sídle dopravce, elektronicky zaznamenány do
knihy objednávek a přeposílány do vozidel. Tzv. smluvní přeprava tak byla provozována stejně
jako klasická taxislužba, avšak bez plnění přísných pravidel předepsaných pro taxislužbu
(požadavky na deliktní minulost řidiče, drahé vybavení vozidel taxislužby, častější technické
kontroly vozidel, přísné archivační povinností pro daňové účely, cenová regulace atd.) Bylo
tedy nutno nově a přesně vymezit hranici mezi pohotovostními anonymními přepravními
službami, typickými pro klasickou taxislužbu, a přepravními službami jiného typu, a zároveň
sjednotit úroveň povinností dopravců a ochrany zákazníků pro celou oblast přepravy malými
vozidly. Uvedené druhy přepravy byly proto v roce 2013 sjednoceny do jednoho druhu dopravy
pod pojem taxislužba, sjednoceny byly i základní povinnosti – požadavky na řidiče a vozidla.
Jako zmiňovaná dělící hranice byla nastavena skutečnost, že zákazník podepíše, že souhlasí
s podmínkami přepravy, zejm. s cenou za přepravu (viz stávající ustanovení § 21 odst. 4 zákona
o silniční dopravě). Základní myšlenkou bylo, že za existence prokazatelného zaznamenaného
souhlasu zákazníka s režimem přepravy není nutno zákazníkovi vnucovat obecnou zákonnou
ochranu cestujících – použití taxametru, cenovou regulaci apod.
V praxi se však následně ukázalo, že postupně dochází k obcházení právní úpravy v neprospěch
zákazníků. Přestože podmínky pro využití režimu přepravy na základě předchozí písemné
smlouvy (současné ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě) byly nastaveny velmi
přísně, v praxi dochází k protiprávnímu nadužívání této výjimky z povinností dopravce,
přičemž dopravní úřady tuto praxi nejsou schopny účinně postihovat. Dopravci v rozporu
s textací stávajícího ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě standardně mají pocit, že
se mohou svobodně rozhodnout, zda budou při přepravách používat taxametr a povinné
označení či nikoli, a pokud jim zvolený podnikatelský koncept neumožňuje předchozí písemné
smlouvy se stanovenými náležitostmi uzavírat, rezignují na povinné náležitosti smlouvy s tím,
že se jedná o nesplnitelnou povinnost a bez dalšího se hlásí k segmentu tzv. smluvní taxislužby.
Důvodem tohoto přístupu bývá jednak neznalost, resp. nepochopení právní úpravy, jednak
množství příkladů z okolí (lze hovořit až o tradici tohoto způsobu provozování taxislužby) a
v neposlední řadě i faktická nepostižitelnost tohoto postupu ze strany kontrolních orgánů. Dle
odborného odhadu na základě znalostí Ministerstva dopravy z úřední činnosti až 80 % dopravců
působí v segmentu smluvní taxislužby neoprávněně, aniž by pro to byly splněny zákonné
předpoklady ve smyslu ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě (zejm. jde o hotelové
přepravy a přepravy zprostředkované přes mobilní aplikace). Faktická nepostižitelnost těchto
dopravců je dána nerozeznatelností těchto vozidel v provozu (nemají žádné povinné označení
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a je zakázáno je označit jako vozidla nabízející přepravu, lustrace v úřední evidenci při
silničním provozu je zcela nereálná a kromě toho dopravci velkou část těchto podnikatelských
vozidel na dopravním úřade vůbec nezaevidují (ať již z laxnosti, neznalosti či kvůli
nekontrolovatelnosti)) a současně i způsobem přijímání objednávek k těmto přepravám, který
značně komplikuje možnost kontrolních přeprav ze strany kontrolních pracovníků (okruh
potenciálních zákazníků bývá omezen na hotelové hosty, návštěvníky taneční zábavy apod.).
Kontroly v rámci segmentu smluvní taxislužby tak reálně přicházejí v úvahu buď formou
sledování situace před hotelem, o němž se kontrolní orgán domnívá, že obdobné služby pro své
hosty poskytuje (sledování nástupu cestujících do luxusně vyhlížejících vozidel, následná jízda
za vozidlem a oslovení cestujících v místě výstupu), nebo formou monitorování situace na
lukrativním dojezdovém místě (typicky u letiště, opět formou sledování výstupu cestujících a
jejich oslovení). Ve značném procentu kontrol se přitom bude jednat o oslovení cestujících ze
soukromých vozidel, což je jistě obecně obtěžující, v mnohých případech také cestující
placenou přepravu zapře, ať již z důvodu spěchu, nebo aby se vyhnul nepříjemnému
absolvování kontroly či aby „nežaloval“ na řidiče, který jej vezl. Z důvodu komplikovanosti
kontroly v rámci segmentu smluvní taxislužby často menší dopravní úřady na kontrolu v této
oblasti rezignují a kontrolu provádí dopravní úřady ve velkých městech, i zde však spíše u těch
služeb, které jsou kontrolovatelné snadněji (kontrola hotelových přeprav se prakticky
neprovádí). Přestože tedy právní nástroje ke kontrole smluvní taxislužby existují, v praxi je
kontrola zásadně ztížena. Tím je ovšem zásadně oslabena pozice cestujících coby spotřebitelů,
kdy je jim odpírána zákonná ochrana anonymních pohotovostních přepravních služeb (zejm.
použití úředně ověřeného měřidla a cenová regulace), aniž by předem souhlasili s režimem
přepravy ve smyslu ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě. Ke zhoršení situace
přispívá využití zprostředkovatelství a subdodavatelství, kdy u jedné přepravy může existovat
řetězec smluvních vztahů s mnoha subjekty s nejasným postavením a písemnými smlouvami se
zcela nejasným předmětem (v tomto směru jsou typické přepravy zajišťované hotely pro
hotelové hosty).
Postupně se objevily mobilní aplikace pro zprostředkování taxislužby, ať již aplikace Liftago
nebo aplikace klasických dispečinků taxislužby pro objednání přepravy. Tyto aplikace
spolupracující dopravce nikterak nevybízely k porušování či obcházení právní úpravy
taxislužby a fungovaly v souladu s právními předpisy. O digitální ekonomice v taxislužbě se
však začalo hlasitě hovořit až s příchodem aplikace Uber na český trh. Dopravci a řidiči
využívající tyto aplikace systémově ignorují právní úpravu taxislužby, a byť míra dodržování
dílčích povinností se postupem času pod tlakem státu zlepšuje, stále je porušování právní
úpravy zásadní a ekonomicky je na trhu přepravních služeb značně zvýhodňuje. Nejprve
záminku pro nedodržování právní úpravy představovalo moderní téma sdílené ekonomiky, byť
od počátku společnost Uber zprostředkovávala přepravy formou standardní taxislužby. Po
vyvrácení tohoto tvrzení (mj. potvrzeném judikaturou Nejvyššího správního soudu, Ústavního
soudu i Soudního dvora Evropské Unie, viz dále) společnost Uber usiluje o podřazení
zprostředkovaných přeprav pod režim smluvní taxislužby, třebaže pro to zjevně nejsou splněny
podmínky podle stávajícího ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, a nadále tak je
při přepravách porušována platná právní úprava. Stejný přístup posléze zvolila i společnost
Taxify, avšak pouze proklamativně, neboť neprojevila žádnou zjevnou snahu o úpravu
fungování své aplikace. Nižší náklady spojené s ignorancí právní úpravy taxislužby
spolupracujícími dopravci a řidiči a pověst nadnárodních společností poskytujících moderní a
uživatelsky komfortní zprostředkování přispěly k získání zásadní pozice na trhu přepravních
služeb. Činnost provozovatelů daných aplikací je sama o sobě legální (vyjma absence
vnitrostátního živnostenského oprávnění ke zprostředkování) a je dosud zákonem o silniční
dopravě neregulovaná, nicméně činnost spolupracujících řidičů a dopravců ignorujících právní
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úpravu taxislužby je protizákonná a sankcionovaná, toto sankcionování je však z hlediska
generální prevence naprosto nedostatečné a bez účinku.








Konkrétně lze uvést, že Magistrát hl. m. Prahy k dnešnímu dni (5. 9. 2019) provedl 441
kontrolních jízd přes aplikaci Uber, při kterých bylo zjištěno:
o 9x bez závad (se všemi potřebnými doklady a zapnutým taxametrem)
o 432x porušení zákona o silniční dopravě, z toho 61x bez koncese, 268x bez
oprávnění řidiče a 365x neevidované vozidlo
o 68x porušení cenových předpisů
Přes aplikaci Taxify Magistrát hl. m. Prahy provedl celkem 29 kontrolních jízd, při
kterých bylo zjištěno:
o 6x bez závad (dle informací Magistrátu hl. m. Prahy se jednalo se o první
kontrolní jízdy, kdy ještě aplikace zprostředkovávala přepravy v souladu
s právními předpisy)
o 14x bez koncese
o 22x bez oprávnění řidiče
o 22x neevidovaných vozidel
Z pohledu ukončených řízení bylo u aplikací Uber i Taxify uloženo:
o podle zákona o silniční dopravě 57 pokut v celkové částce 7 300 000 Kč, z toho
47x neevidované vozidlo, 6x bez označení a taxametru, 3x řádné neobsluhování
taxametru
o podle zákona o cenách 7 pokut v celkové výši 2 800 000 Kč, z toho 6x
předražení a 4x absence ceníku
Uhrazeno bylo u aplikací Uber i Taxify celkem 31 pokut v celkové výši 2 492 000 Kč.

V případě aplikace Uber tedy bylo porušení zákona zjištěno při 98 % kontrol. Při 15 % kontrol
pak bylo zjištěno porušení cenových předpisů. K zamezení organizování této nelegální činnosti
dopravců a řidičů nemají správní orgány právní nástroje. Stíhat lze pouze jednotlivé dopravce
a řidiče, i to však obtížně – jednak kvůli faktické absenci jakéhokoli označení těchto vozidel
v provozu a jednak kvůli bránění objednání přepravy kontrolním pracovníkem. Stejně jako
v segmentu smluvní taxislužby přicházejí v úvahy buď kontroly formou sledování situace před
frekventovaným nástupním místem nebo na lukrativním dojezdovém místě a oslovování
cestujících, kteří i zde s kontrolními pracovníky často nespolupracují (zde se jako důvod
nespolupráce přidává podpora oblíbených aplikací a určitý protest vůči státním zásahům proti
nim). Ideálním způsobem kontroly je u přeprav zprostředkovaných mobilními aplikacemi
objednání přepravy v aplikaci kontrolním pracovníkem, popř. anonymním figurantem,
společnosti Uber i Taxify však přistoupily k blokaci kontrolních pracovníků v aplikacích (dle
informací Magistrátu hl. m. Prahy aplikace umí rozeznat a zablokovat nejen uživatelský účet,
ale i platební kartu, všechny platební karty k určitému bankovnímu účtu i veškeré přístupy
z určitého elektronického zařízení). Počet kontrol provedených u společnosti Taxify je výrazně
nižší, než by odpovídalo jejímu tržnímu podílu, neboť tato společnost Taxify v této praxi nadále
pokračuje a velmi aktivně a úspěšně brání i pouhému zahájení kontroly ze strany kontrolních
orgánů. Dle informací Magistrátu hl. m. Prahy skončilo 29 provedených kontrol 21
zablokovanými mobilními telefony pro použití v aplikaci Taxify, dále 23 zablokovanými SIM
kartami, 23 zablokovanými emailovými adresami a 10 zablokovanými platebními kartami.
Společnost Uber v rámci snahy o dohodu se státem od těchto praktik již dobrovolně upustila.
Ve výsledku tedy jediným účinným krokem vůči praktikám těchto společností dosud bylo
neformální vystoupení čelních představitelů státu a následný podpis Memoranda se společností
Uber na jaře roku 2018, avšak ani tyto kroky doposud nezajistily celkový soulad
zprostředkovaných služeb s právními předpisy České republiky. Alarmující je, že toto částečné
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podřízení vnitrostátní právní úpravě včetně umožnění kontrolní činnosti je dobrovolné a státní
orgány nemají právní prostředky k jeho udržení a vynucení.
Nicméně působení společnosti Uber v České republice získalo značnou oblibu mezi cestujícími
z důvodu uživatelského komfortu, mezinárodní využitelnosti aplikace, často i nižším cenám za
přepravu a také znalosti orientační ceny před přepravou, zamezující obavám z nepříjemného
překvapení z ceny přepravy vypočtené taxametrem. Působení společností Uber a Taxify tedy
na jedné straně zásadně narušilo tržní prostředí na trhu dopravních služeb malými vozidly a
zavedlo faktickou nerovnost v právech a povinnostech mezi dopravci, na druhou stranu však
oblibou u cestujících ukázalo, že není nutno vždy lpět na tradičních způsobech ochrany
spotřebitele a že je možno zamezit jejich poškozování i jinými, moderními způsoby. Otevřela
se tak společenská diskuze, jejímž výsledkem je společenská i politická poptávka po nastavení
právního rámce moderních technologií v taxislužbě takovým způsobem, aby tyto služby mohly
nadále fungovat legálně, resp. aby jejich legální fungování bylo usnadněno.
Bez ohledu na zmíněné nelegální praktiky je proto na místě vzhledem ke společenskému vývoji
zvážit, zda stávající právní úprava poskytuje cestujícím odpovídající způsob ochrany jejich
zájmů. Chování a přání zákazníků taxislužby ve velkých městech a v jiných částech republiky
se od sebe liší, nicméně společným zájmem je přání nebýt poškozen na ceně jízdného a pokud
možno znát již před přepravou cenu za přepravu. Toho lze obecně dosáhnout i jinými způsoby,
než použitím úředně ověřeného měřidla, přičemž jejich vhodnost, možnost obcházení,
kontrolovatelnost apod. je nutno zvážit. Zákazníci obecně taxametru nedůvěřují, neboť až příliš
často dochází k ovlivnění jeho funkcí a tyto případy jsou značně medializovány. Taxametr coby
úředně ověřované měřidlo, jehož součástí musí být i paměťová jednotka a tiskárna, je přitom
pro dopravce relativně nákladnou záležitostí, tudíž překážkou vstupu na trh. Pořizovací cena
taxametru se pohybuje okolo 10 – 20 tis. Kč a další nemalé náklady je nutno vynakládat na jeho
periodické ověřování, servis atd., tudíž i pro dopravce může být nastavení jiného způsobu
ochrany zákazníků a daňových zájmů státu přínosem. V menších městech, kde dopravci nejsou
anonymní, prakticky nedochází k předražování jízdného, používání nezákonných úprav
taxametru apod., případná protiprávní činnost dopravců směřuje spíše k ohrožování daňových
zájmů států než zájmů cestujících. Zde tedy roli ochrany zákazníků před předražováním plní
absence anonymity dopravců. Naproti tomu ve velkých městech zákazníci oceňují uživatelský
komfort moderních aplikací, které jim v jejich očích ochranu před předražením (skrz stanovení
výsledné či orientační ceny před přepravou) i před negativním chováním řidičů (skrz možnost
jejich hodnocení v aplikaci) zaručují, byť tento dojem je často mylný (u některých přeprav
zprostředkovných aplikacemi dochází k překračování stanovených maximálních cen v době
zvýšené poptávky po přepravách, u některých typů služeb v zásadě pokaždé). Zákazníci obecně
považují ochranu, kterou jim poskytuje využití aplikací, za dostatečnou, a nemají zájem o
stávající zákonný systém ochrany před předražováním skrz povinné používání taxametru. Byť
víra v moderní aplikace může být v mnohých případech mylná, je kontraproduktivní
zákazníkům vnucovat ochranu, o kterou nemají zájem. Obliba služby UberBlack (obecně dražší
služba vyšší kvality) i využívání služby UberPop v obdobích se zvýšenou poptávkou po
přepravě (kdy je cena za přepravu vyšší, často překračuje pražskou cenovou regulaci) dokazuje,
že zákazníci si obvykle raději zaplatí vyšší cenu za přepravu, kterou znají předem, než aby se
obávali nepříjemného překvapení z výše jízdného stanoveného po přepravě s taxametrem (i
přes oblibu aplikace Uber, která jí přinesla zásadní podíl na trhu, Magistrát hl. m. Prahy zjistil
porušení cenových předpisů při 15 % kontrolních přeprav).
Případné nastavení jiné úrovně zákonných povinností pro dopravce poskytující přepravy na
základě objednávky mobilní aplikací je však neoddělitelně spjato s revizí koncepce
jednotlivých segmentů taxislužby. Není obhajitelné stanovit dopravcům pro určitou skupinu
přeprav jiné povinnosti, aniž by byla smysluplně předefinována dělící hranice, která by tyto
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služby věcně oddělovala od služeb jiného typu. Takovouto dělící hranicí zcela určitě nemůže
být aktuální oblíbenost určitého produktu na trhu. Je nutno mít na paměti, že právní úprava
bude dopadat stejně na různé subjekty na trhu, ať již budou vůči svým uživatelům vystupovat
poctivě nebo budou projevovat snahu obohatit se na jejich úkor. Nelze proto rezignovat na
ochranu spotřebitele na zákonné úrovni. Stejně tak je třeba mít na paměti, že právní úprava je
obecně závazná a její časté změny jsou nežádoucí. Je přitom zcela nereálné definovat technické
vlastnosti povolených aplikací či aplikace určitým způsobem certifikovat, mj. i kvůli obvykle
velmi častým softwarovým aktualizacím.
Je nutno poukázat na skutečnost, že ve smyslu metrologických předpisů není možno účtovat
jízdné podle ujeté vzdálenosti jinak, než za využití certifikovaného stanoveného měřidla, tj.
taxametru. Jak vyplývá z konzultací s Ministerstvem průmyslu a obchodu, aplikace tedy
nebudou moci nahradit taxametry v jejich základní funkci měření vzdálenosti ujeté při
přepravě.
Pro úplnost přehledu východisek právní úpravy využití moderních technologií ve
zprostředkování taxislužby je potřebné zmínit také problematiku sdílené ekonomiky, která
v této souvislosti byla často zmiňována a medializována. Dle právního názoru Ministerstva
dopravy na skutečnou sdílenou ekonomiku ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 zákona o silniční
dopravě tento zákon nedopadá (zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro
soukromé potřeby fyzické osoby - provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob,
pokud není prováděna za úplatu). Aby se však jednalo o sdílenou ekonomiku, musí se z povahy
věci jednat o sdílení určitého existujícího statku, a nikoli o vytváření takového statku na
objednávku zákazníka. V dané oblasti je takovým statkem přeprava, která by měla být sdílena.
To znamená, že taková přeprava musí existovat – musí se v každém případě uskutečnit, neboť
sám majitel či provozovatel vozidla se potřebuje v určitý čas přepravit z místa A do místa B.
Vezme s sebou spolucestujícího a podělí se o náklady na přepravu, přičemž se lze dohodnout
na drobných odchylkách v trase a čase (přiměřený příspěvek na náklady nechápeme jako úplatu
ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 zákona). Typickým příkladem sdílené ekonomiky v oblasti
přeprav je společné dojíždění sousedů do zaměstnání, nebo i jednorázová dohoda na sdílení
delší přepravy (např. Praha – Brno), možné je i zprostředkování moderními komunikačními
technologiemi (např. bývalý Jízdomat, Blablacar, skupiny na Facebooku zprostředkující
kontakty za účelem společné cesty atd.). Ke sdílené ekonomice by však neměly být řazeny
přepravy uskutečněné ryze na základě poptávky zákazníka, za komerční jízdné a za účelem
výdělku. Pokud určitá přeprava naplňuje definiční znaky taxislužby, jedná se o taxislužbu bez
ohledu na to, jak se služba sama označuje, a dopadají na ní povinnosti stanovené pro taxislužbu.
Tato skutečnost již byla potvrzena rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j.: 9 As 291/2016136 ze dne 31. 10. 2017 nebo nejnověji nálezem Ústavního soudu č. III ÚS 4072/17 ze dne 5.
11. 2018.
Na základě popsané situace tedy bude konkrétně třeba řešit následující okruhy problémů:
1.4.1 Otázka umožnění výjimky z použití taxametru při přepravách přes aplikaci
Současná právní úprava zná výjimku z použití taxametru, popř. z vybavení vozidla
taxametrem, a to v případě poskytování přeprav na základě předchozí písemné smlouvy
se stanovenými formálními a obsahovými náležitostmi (stávající ustanovení § 21 odst. 4
zákona o silniční dopravě). K potenciální legalizaci stávajícího fungování předmětných
aplikací je logickým řešením rozšíření tohoto smluvního segmentu taxislužby o přepravy
objednané přes mobilní aplikace. Společným jmenovatelem stávající smluvní taxislužby
a přeprav objednaných přes aplikaci bude předchozí a jasně zaznamenaný souhlas
cestujícího, resp. objednatele přepravy s cenou za přepravu a podmínkami přepravy. Na
druhou stranu tato změna naruší dosavadní koncepci zákona o silniční dopravě
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v rozdělení klasické a smluvní taxislužby, neboť do segmentu smluvní taxislužby zahrne
i pohotovostní a v zásadě anonymní přepravní služby. Bude proto nutno přepracovat
koncepční pojetí jednotlivých segmentů taxislužby a nalézt mezi nimi smysluplnou dělící
hranici tak, aby bylo důvodné od každého z těchto segmentů požadovat plnění jiné úrovně
povinností.
Při zpracovávání nového koncepčního pojetí segmentů taxislužby je za středobod právní
úpravy nutno považovat ochranu zájmů spotřebitele a vedle toho zohlednit i ochranu
daňových zájmů státu. Výjimky z používání taxametru coby záznamového zařízení a
obdoby registrační pokladny tak musí být kompenzovány jinými archivačními
povinnostmi zaručující ochranu daňových zájmů státu.
1.4.2 Úprava povinného značení vozidel taxislužby
S předchozím bodem úzce souvisí i nutnost revize právní úpravy povinného značení
vozidel taxislužby. Podle současné právní úpravy je dopravce povinen označit vozidlo
taxislužby střešní svítilnou žluté barvy s nápisem taxi a svým obchodním jménem tak,
aby se s tímto údajem mohl potenciální cestující seznámit. V segmentu smluvní
taxislužby – při využití výjimky podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě
naopak dopravce nesmí označit své vozidlo ničím, co by v potenciálních zákaznících
mohlo vzbudit dojem, že jim poskytne přepravu. Stejně tak v případě, že dopravce své
vozidlo použije k jinému účelu než provozování taxislužby, je dopravce povinen
z vozidla taxislužby jeho označení sejmout či zakrýt. V současné době takovéto nastavení
povinností činí dva problémy. Za prvé, vozidla smluvního segmentu taxislužby nejsou při
provozu pro kontrolní orgány nikterak rozeznatelná, a jsou proto velmi obtížně
kontrolovatelná. Za druhé, mnozí dopravci, kteří nejsou schopni ve svém podnikatelském
konceptu uzavírat předchozí písemné smlouvy o přepravě, pročež spadají do segmentu
klasické taxislužby, si nepřejí svá vozidla charakteristickými znaky taxislužby označovat
– typicky některé přepravy luxusními limuzínami. Do této skupiny spadají i přepravy
objednané přes aplikaci Uber, byť u těchto přeprav není dán ospravedlnitelný důvod pro
odmítání povinného označení vozidel. Nicméně vzhledem ke zmiňované
společenskopolitické poptávce po legalizaci stávajícího fungování služeb
zprostředkovaných mobilními aplikacemi lze nově zvážit důvodnost zakotvení povinnosti
označovat vozidla taxislužby stávajícím způsobem. Střešní svítilna „Taxi“ je navíc
historicky vnímána jako označení vozidla, které v rámci silničního provozu nabízí a
poskytuje klasickou (pohotovostní) přepravu zákazníků.
Z hlediska účelu značení vozidel taxislužby lze konstatovat, že jednak tato vozidla musí
být v provozu rozeznatelná pro kontrolní orgány a jednak pro potenciální zákazníky, kteří
si přepravu hodlají objednat tzv. na ulici. Dále vozidla taxislužby mají určitá privilegia
v silničním provozu (možnost využívat speciální pruhy na pozemní komunikaci pro
veřejnou dopravu, možnost zastavit v druhé řadě, možnost řidiče dávat pokyny
účastníkům silničního provozu), v tomto směru je rovněž potřebná jejich rozeznatelnost.
Objektivně však není nutné, aby u přeprav objednaných jinak než tzv. na ulici bylo
vozidlo označeno klasickou střešní svítilnou s nápisem taxi, pokud bude pro kontrolní
orgány rozeznatelné jiným, decentním označením.
1.4.3 Revize bariér vstupu na trh v taxislužbě
V souvislosti s masovým využíváním aplikace Uber, služby UberPop ze strany
„neprofesionálních“ řidičů byla otevřena společenskopolitická diskuze o snadnější
možnosti přivýdělku provozováním taxislužby k jinému hlavnímu zaměstnání. Soudní
judikatura (zejm. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j.: 9 As 291/2016-136 ze dne
31. 10. 2017) již vyřešila otázku, že při využívání této aplikace ze strany
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„neprofesionálních“ řidičů nejde o sdílenou ekonomiku, nýbrž taxislužbu, nicméně
z věcného pohledu je určité zjednodušení možnosti takového přivýdělku vhodné, přestože
od některých požadavků na výkon této profese i podnikatelské činnosti ustoupit nelze a
je nutno zaručit všem osobám možnost podnikat i vykonávat danou profesi za stejných
podmínek.
Taxislužba je koncesovanou živností, dopravce tudíž musí získat příslušné živnostenské
oprávnění. Dopravce musí být vlastníkem či provozovatelem silničního motorového
vozidla kategorie L nebo M1, které nechá na dopravním úřadu zaevidovat jako vozidlo
taxislužby, a obecně musí toto vozidlo vybavit taxametrem a označit střešní svítilnou.
Pokud tento dopravce hodlá sám vykonávat i práci řidiče taxislužby, musí požádat o
oprávnění řidiče taxislužby, které získá po prověření jeho deliktní minulosti. Stanovila-li
obec, kde dopravce hodlá své služby nabízet a poskytovat, povinnost složit zkoušky
řidiče, pak musí dopravce vykonat i tyto zkoušky.
V této souvislosti je možno zjednodušit získání živnostenského oprávnění odstraněním
nadbytečné administrativy (zejm. povinně souhlasné stanovisko dopravního úřadu ke
koncesi) nebo snížením nákladů na zahájení podnikatelské činnosti revizí některých
povinností, na jejichž plnění musí dopravci vynakládat finanční prostředky (zejm.
požadovat drahé vybavení vozidel taxislužby jen v případech, kdy plní reálnou funkci).
Pokud jde o bariéry přístupu k povolání řidiče taxislužby, výrazně se diskutuje o zúžení
zmocnění pro obce k lokální právní úpravě, zejm. co se týče tzv. zkoušek z místopisu a
ovládání taxametru.
V souvislosti s nastavením právního rámce pro sdílenou ekonomiku se objevila
společenskopolitická diskuze o tom, že na dopravce nebo řidiče, kteří svou činnost
vykonávají pouze v malém rozsahu, by neměla dopadat zákonná pravidla pro
provozování taxislužby. Takový záměr je však nutno označit za zcela nereálný, neboť by
způsobil destrukci celého trhu taxislužby. Především v konkrétním okamžiku při
poskytování přepravy musí být jasné, zda dopravce, resp. řidič určitou povinnost má nebo
nemá. Není možno čekat např. půl roku na odevzdání daňového přiznání, z něhož bude
vyplývat výše dosažených příjmů, aby se určilo, zda dopravce v době kontroly spadal do
základního režimu taxislužby, anebo si pouze přivydělával v malém rozsahu. Stejně tak
není možno rozlišovat právní režimy poskytování přeprav výhradně na základě tvrzení
dopravce, že si svou činností neplánuje mnoho vydělat. Ministerstvu dopravy je z úřední
činnosti odvolacího správního orgánu známo, že v rámci správních řízení dopravci zcela
standardně dokládají svou nemajetnost (od níž se odvíjí možná výše uložené sankce)
daňovými přiznáními s minimálními příjmy, obvykle nedosahující výše životních
nákladů, ani nákladů na podnikání, případně dopravci v důchodovém věku dokládají výši
důchodu i pod 5 000 Kč, z níž vyplývá, že v produktivním věku neodváděli pojistné na
sociální pojištění odvíjející se od reálné výše výdělku umožňující pokrytí základních
životních potřeb. V souvislosti s provozováním taxislužby se všeobecně hovoří o
vysokých daňových únicích, což byl při projednávání právní úpravy zavádějící
elektronickou evidenci tržeb zásadní argument pro to, aby taxislužba spadala pod
základní evidenční režim bez paušální možnosti zasílat informace o přijatých platbách se
zpožděním.
1.4.4 Zavedení povinností zprostředkovatelů taxislužby
Nemožnost účinně zamezit nekalým praktikám některých společností zprostředkujících
taxislužbu mobilními aplikacemi v České republice naplno ukázala, jak je
potřebné regulovat postavení zprostředkovatelů taxislužby a jak zásadně jsou tito
zprostředkovatelé schopni ovlivnit lokální trh přepravních služeb. V tomto směru lze
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poukázat i na stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara, jež bylo podkladem
pro rozsudek Soudního dvora Evropské unie (EU) č.j. C-434/15 ze dne 20. 12. 2017 ve
věci žaloby Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems Spain SL (španělské
divizi společnosti Uber). V tomto stanovisku generální advokát podrobně popsal a
odůvodnil silné postavení zprostředkovatele taxislužby („I když není tato kontrola
vykonávána prostřednictvím klasického vztahu podřízenosti, nelze se nechat oklamat
zdáním. Taková nepřímá kontrola, jakou vykonává Uber a která je založena na finančních
pobídkách a decentralizovaném hodnocení cestujícími v určitém značném rozsahu,
umožňuje řízení stejně účinné, ne-li účinnější než řízení založené na formálních pokynech
dávaných zaměstnavatelem zaměstnancům a přímé kontrole jejich plnění. To mě vede
k tomu, že činnost společnosti Uber spočívá v jediném plnění tvořeném přepravou
vozidlem nalezeným a objednaným pomocí aplikace pro chytré telefony a tato služba je
z ekonomického hlediska poskytována společností Uber nebo jejím jménem. Tato služba
je tímto způsobem rovněž prezentována a vnímána uživateli. Když se uživatelé rozhodnou
využít služby společnosti Uber, chtějí, aby jim byla poskytnuta přepravní služba, jež má
určité vlastnosti a určitou kvalitu. Tyto vlastnosti a kvalita přepravy jsou zajištěny
společností Uber. Toto konstatování však neznamená, že by řidiči společnosti Uber
museli být nutně považováni za její zaměstnance. Tato společnost může velmi dobře své
služby zajišťovat prostřednictvím OSVČ jednajících jejím jménem jako subdodavatelé.
(…) Výše uvedené konstatování naopak podle mého názoru vylučuje, aby byla Uber
považována za pouhého prostředníka mezi řidiči a cestujícími. Řidiči jezdící pro
platformu Uber nevykonávají vlastní činnost, která by mohla existovat nezávisle na této
platformě. Naopak, tato činnost může existovat pouze díky platformě, bez níž by neměla
žádný smysl. (…) Uber tedy není pouhým prostředníkem mezi řidiči, kteří chtějí
příležitostně nabízet přepravní služby, a osobami hledajícími takové služby. Přesně
naopak, Uber je opravdovým organizátorem a provozovatelem služeb městské dopravy
ve městech, v nichž je přítomna. Je sice pravda, že se jedná, jak tvrdí Uber ve svém
vyjádření v projednávané věci, o novátorský koncept, avšak toto novátorství spadá do
oblasti městské dopravy.“) Přestože uvedené se týkalo konkrétně společnosti Uber, i u
jiných zprostředkovatelů je patrné silné postavení vůči spolupracujícím dopravcům a
řidičům a jejich osobní prezentace vůči zákazníkům. Tyto subjekty v praxi vystupují vůči
cestujícím de facto jako dopravci - cestující si objedná taxi a komunikuje pouze
s dispečinkem, tyto dispečinky samy inzerují poskytování přepravních služeb včetně
cenových nabídek. Vůči dopravcům pak zprostředkovatelé mají určující vliv zejména na
cenotvorbu, kterou pak prezentují vůči zákazníkům, a vyjma klasických dispečinků
taxislužby také na charakter poskytovaných služeb. V mediální prezentaci společnosti
Uber a Taxify od svého příchodu na český trh sdělovaly uchazečům o spolupráci, že bez
dalšího mohou poskytovat přepravní služby, aniž by museli splnit požadavky na
provozování taxislužby (společnost Uber od této praxe postupně upouštěla již
v posledních dvou letech, společnost Taxify požaduje základní administrativní náležitosti
od uchazečů o spolupráci až od počátku roku 2019), stále se však spolupracující řidiči a
dopravci hlásí k segmentu smluvní taxislužby, aniž by tyto aplikace umožňovaly vyhovět
požadavkům podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě. O tom, že
k takovému postupu své spolupracující dopravce a řidiče vybízejí přímo tito
zprostředkovatelé, jsou pouze nepřímé důkazy a indicie – průběžné informace pro
dopravce a řidiče na internetových stránkách zprostředkovatelů, zprostředkované
informace o školeních pro řidiče a dopravce, realizace společného právního zastoupení
v sankčních řízeních, platby kaucí společným právním zástupcem, obsah dotazů vůči
správním orgánům od dotčených dopravců a řidičů, odpovědi těchto zprostředkovatelů,
především však projevy navenek – shodný postup dopravců a řidičů při poskytování
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přepravních služeb, který ponechává málo prostoru pro pochybnosti o vlivu
zprostředkovatelů na charakteristiku přepravních služeb; jelikož však potenciální
organizace páchání přestupků, byť v masovém měřítku, není v českém právním řádu
trestným činem, není zde prostor pro řádné prošetření činnosti zprostředkovatelů k tomu
specializovanými orgány. Pokud jde o dodržování cenových předpisů, zde je role
společnosti Uber při nedodržování cenové regulace v hl. m. Praze prokazatelná, neboť
ceny za přepravy jsou navrhovány přímo aplikací Uber a v období zvýšené poptávky po
přepravách či snížené nabídky aktivních dopravců je vypočtena cena překračující
cenovou regulaci. Byť tedy činnost spolupracujících řidičů a dopravců můžeme bez
dalšího označit za nelegální, v souvislosti s činností zprostředkovatelů můžeme hovořit
toliko o praktikách nekalých, jelikož ze své pozice vůči spolupracujícím dopravcům a
řidičům přispívají ke zcela zásadnímu narušení trhu přepravních služeb, s nímž musí být
minimálně srozuměni, pokud ho sami svou aktivní činností nevyvolávají. Toto zásadní
narušení trhu spočívá ve skutečnosti, že dopravci spolupracující se zprostředkovateli
Uber a Taxify, jichž je dle odborného odhadu Ministerstva dopravy i vládních analýz
sdílené ekonomiky nadpoloviční většina z celkového počtu dopravců poskytujících
přepravní služby v hl. m. Praze, si nedovoleným způsobem snižují náklady na podnikání
tím, že se bez splnění podmínek v § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě hlásí k segmentu
smluvní taxislužby, a nemají tak náklady na pořízení taxametru a jeho provoz, úřední
ověřování, označení vozidla, a zvyšují tržby nedodržováním cenové regulace.
V začátcích fungování aplikací Uber a Taxify skrze mýtus o sdílené ekonomice
spolupracující řidiči nedisponovali ani živnostenským oprávněním, což snižovalo i
náklady na podnikatelskou činnost, vzbuzovalo značné pochybnosti o plnění daňových
povinností a výrazně přispělo k získání zásadní pozice na trhu. Na popsané nekalé a
nelegální praktiky doplácejí jednak poctiví dopravci a jednak zákazníci. Poctiví dopravci
jednak přicházejí o zakázky kvůli někdy levnější, ale především „cool“ konkurenci, a
jednak mají vyšší náklady na plnění svých zákonných povinností, které zmíněná nekalá
konkurence ignoruje. Také jsou zahrnuti do celkové pověsti taxikářské profese. Na
popsané nekalé a nelegální praktiky dále doplácejí i samotní cestující, neboť v období
zvýšené poptávky po přepravách aplikace Uber nabízí přepravy za ceny překračující
cenovou regulaci v hl. m. Praze.
Popsaným praktikám za stávající právní úpravy stát nedokázal účinně zamezit. Za
stávající právní úpravy je postižitelná výhradně činnost spolupracujících dopravců a
řidičů, kteří jsou trestáni za provozování taxislužby neevidovanými vozidly bez
taxametru, nedodržování cenové regulace, výkon práce řidiče bez oprávnění řidiče
taxislužby a lokálních zkoušek apod. Naproti tomu organizování přestupkové činnosti ze
strany zprostředkovatelů není právně postižitelné, částečně účinná je soukromoprávní
soudní ochrana ze strany sdružení provozovatelů taxislužby (např. Nález Ústavního
soudu č. III ÚS 4072/17 ze dne 5. 11. 2018 týkající se předběžného opatření o zákazu
zprostředkovatelské činnosti společnosti Uber na území města Brna). Tento druh ochrany
však přichází poměrně pozdě, neboť soudy, neznalé této problematiky a pod vlivem
mediální prezentace moderních dopravních služeb, v řádu let rozhodovaly protizákonně
(jak dovodil i Ústavní soud v uvedeném nálezu) a v některých případech byly návrhy na
předběžná opatření zamítnuty z procesních důvodů pro opožděnost podání. Trestání
jednotlivých dopravců a řidičů i přes statisícové pokuty nemělo generálně preventivní
účinek a neodradilo další uchazeče o spolupráci se společnostmi Uber a Taxify. Mediálně
prezentovaná výzva primátorky hl. m. Prahy k ukončení protiprávní činnosti (např. viz
zpráva
uveřejněná
Pražským
deníkem
dne
1. 6. 2016
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/krnacova-vyzvala-uber-aby-zlegalizoval-svoucinnost-20160601.html) nebyla pro společnosti Uber důvodem pro zajištění poskytování
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přeprav v souladu s právními předpisy. Až po podpisu Memoranda na jaře 2018 mezi
nejvyššími představiteli České republiky a společnosti Uber začala tato společnost činit
kroky k legalizaci zprostředkovaných přeprav, byť až doposud (leden 2019) legální
služby poskytovány nejsou a nadále se služby hlásí ke smluvní taxislužbě bez splnění
podmínek podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, rovněž také dochází
k poskytnutí přeprav neevidovanými vozidly a řidiči, kteří nejsou držiteli oprávnění řidiče
taxislužby.
Ve stávající právní úpravě není činnost zprostředkovatelů i přes jejich zásadní postavení
při poskytování přeprav nikterak regulována a nezodpovídají za poskytnuté přepravy
vůči cestujícím.
Snaha o regulaci zprostředkovatelů však v taxislužbě není novým tématem, již při
přípravě novely v roce 2013 byla požadována regulace zprostředkování taxislužby kvůli
velmi silnému postavení dispečinků na trhu taxislužby.
Při poslední novelizaci zákona o silniční dopravě v roce 2017, která řešila primárně
autobusovou dopravu, byla navržena úprava povinností zprostředkovatelů taxislužby tak,
aby tito zprostředkovatelé měli povinnost zprostředkovat pouze legální taxislužbu, tzn.
dopravcům s živnostenským oprávněním a řidičům s oprávněním řidiče taxislužby. Tento
návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl z návrhu zákona vypuštěn až
na úrovni vlády z obavy, zda by tato úprava neměla podléhat notifikaci podle unijní
právní úpravy – vyčkávalo se na rozsudek Soudního dvora Evropské unie.
Soudní dvůr Evropské unie ve věci Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems
Spain SL (C-434/15) rozhodoval o tom, pod jaký právní rámec je třeba
zprostředkovatelskou činnost společnosti Uber zařadit, tj. zda se jedná o službu
informační společnosti či službu v oblasti dopravy. Soud uvedl, že zprostředkovatelská
činnost je natolik úzce spjatá s vlastní přepravní službou, že je ve smyslu Smlouvy o
fungování Evropské unie službou v oblasti dopravy, která může být upravena na úrovni
členských států. Nelze ji tedy považovat čistě za službu informační společnosti, která je
regulována na unijní úrovni a u níž je zaručen volný pohyb služeb z jiného členského
státu. K relevantní judikatuře v této oblasti lze rovněž zařadit rozsudek Soudního dvora
Evropské unie ve věci tribunal de grande instance de Lille proti Uber France SAS (C320/16). Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že vnitrostátní právní úprava, která
(dokonce trestně) stíhá organizování systému zprostředkování kontaktu mezi zákazníky
a osobami, které za úplatu poskytují služby silniční přepravy osob vozidly s méně než
deseti místy, aniž mají k tomuto účelu povolení, se týká „služeb v oblasti dopravy“, pokud
se vztahuje na zprostředkovatelskou službu poskytovanou pomocí aplikace pro chytré
telefony, která je nedílnou součástí komplexní služby, jejíž hlavní složkou je přepravní
služba. Taková služba je potažmo vyloučena z oblasti působnosti unijních směrnic
požadujících notifikaci technických předpisů Evropské komisi před jejich přijetím.
Důsledkem těchto rozsudků tedy je, že práva a povinnosti společnosti Uber a ostatních
zprostředkovatelů taxislužby působících v České republice je možno na národní úrovni
regulovat, přičemž tato regulace nepodléhá notifikační povinnosti vůči Evropské komisi.
1.4.5 Snížení administrativní zátěže dopravců v taxislužbě
V kontextu výše popsaných, zvažovaných zákonných úprav by bylo těžko obhajitelné,
aby zúžený segment klasické taxislužby zůstal přeregulován. Je na místě znovu zvážit
potřebnost stávajících povinností dopravců v taxislužbě v současné době, a to vzhledem
ke skutečné úrovni a reálným nástrojům ochrany spotřebitelů – cestujících v taxislužbě a
vzhledem k reálnému stavu ochrany daňových zájmů státu v této oblasti.
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Taxametr je z hlediska národní právní úpravy jednak měřidlem, jednak záznamovým
zařízením a obdobou registrační pokladny (paměťová jednotka) a jednak nástrojem pro
tisk stvrzenek pro zákazníky a pro archivační účely. Jelikož zákon o silniční dopravě není
daňovým právním předpisem, nýbrž právním předpisem z oblasti dopravy, je na místě,
aby tento zákon řešil primárně dopravně-právní stránku úpravy taxametrů. Bez taxametru
se nelze obejít v těch případech, kdy má být výše jízdného určena podle ujeté vzdálenosti.
Ve smyslu metrologických předpisů nelze vzdálenost ujetou při přepravě změřit jiným
nástrojem, např. aplikací. Je však na místě nově zvážit potřebnost jeho využití, popř.
stanovený způsob použití v rámci jednotlivých typů přeprav, samozřejmě při zachování
rovnosti v právech a povinnostech mezi dopravci.
Co se týče administrativních a archivačních povinností dopravců, mají v zásadě dvojí
funkci – ochranu daňových zájmů státu a v některých případech pořízení důkazu o
poškození zákazníků, které si lze vyžádat v rámci sankčního správního řízení. Zástupci
finanční správy nicméně při debatách o využitelnosti dat z taxametru dlouhodobě
přiznávají, že z taxametrů dopravců příslušné orgány data nečerpají, nejsou vybaveni
čtecími zařízeními a reálně nevyužívají pro tyto účely ani povinně vedené záznamy o
provozu vozidla nebo záznamy o přepravě. Ve správních řízeních se data zaznamenaná
na paměťové jednotce taxametru (záznam o provozu vozidla) používá zřídka a ještě méně
často skutečně přispěje k usvědčení pachatele, v sankčních řízeních primární roli hrají
výsledky kontrol dopravních úřadů přímo v terénu a kontrola výtisků z tiskárny taxametru
(záznamů o přepravě a dokladů o přepravě). Naproti tomu zabezpečení evidenční funkce
taxametru pro dopravce představuje náklady na pořízení kapacitně vyhovující paměťové
jednotky a její periodickou výměnu spojenou s novým (zpoplatněným) ověřením
soustavy taxametru u Českého metrologického institutu a pořízením nového
(zpoplatněného) výpisu z evidence vozidel taxislužby.
1.4.6 Zlepšení možnosti kontroly a účinného správního trestání
I přes možné snížení úrovně povinností dopravců a řidičů v taxislužbě je zakotvení
určitých základních povinností nezbytné. Dodržování těchto povinností však musí být
účinně vynutitelné.
Novelou zákona o silniční dopravě v roce 2017 byla (znovu)zavedena možnost zadržení
průkazu řidiče taxislužby kontrolním pracovníkem na místě při zjištění závažného
protiprávního jednání. Řidiči však brzy odhalili způsob, jak se zadržení průkazu na místě
vyhnout, a to sdělením, že průkaz nemají při sobě. V takovém případě není možno
k využití institutu zadržení průkazu přistoupit a řidič může nadále práci řidiče taxislužby
vykonávat až do pravomocného sankcionování za zjištěné protiprávní jednání a
následného odebrání oprávnění řidiče taxislužby, což může trvat i několik let. Této praxi
je proto nezbytné zabránit zavedením možnosti virtuálně zadržet průkaz, který nebyl při
kontrole předložen a fyzicky odebrán.
1.5 Popis cílového stavu
Cílovým stavem je především zajištění rovného podnikatelského prostředí na trhu lokálních
přepravních služeb malými vozidly, vynutitelnost práva v dané oblasti, usnadnění kontroly,
zakotvení absentujících právních nástrojů a zamezení poškozování cestujících na ceně jízdného.
1.5.1 Zajištění rovného podnikatelského prostředí
Je potřebné míru porušování právní úpravy navrátit do úrovně obvyklé v podnikatelském
prostředí obecně. Dílčích neorganizovaných porušení právní úpravy jednotlivými
dopravci a řidiči se samozřejmě zcela vyvarovat nelze, k jejich postihu je ostatně státní
kontrola a represe z povahy věci určena, je však třeba zamezit tomu, aby se vyplácelo
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organizované systémové ignorování právní úpravy. Je tedy třeba odstranit prostor pro
plánovité nedodržování právních předpisů a zakotvit pro to právní nástroje. To se týká
nejen přeprav zprostředkovaných společnostmi Uber a Taxify, ale i segmentu smluvní
taxislužby.
1.5.2 Vynutitelnost práva v dané oblasti a zakotvení absentujících právních nástrojů
V dřívějších bodech bylo popsáno, jak nedostatečnost zastání ze strany státu vedla
k hromadným protestům dopravců v taxislužbě a jediným účinným krokem vůči
praktikám společností Uber a Taxify bylo neformální vystoupení čelních představitelů
státu a následný podpis Memoranda se společností Uber na jaře 2018, byť ani tyto kroky
doposud nezajistily celkový soulad zprostředkovaných služeb s právními předpisy České
republiky. Stěžejní je, že toto částečné podřízení vnitrostátní právní úpravě včetně
umožnění kontrolní činnosti je dobrovolné a státní orgány nemají právní prostředky
k jeho udržení a vynucení. Sankcionování jednotlivých dopravců a řidičů k vyřešení
problematické situace nikterak nepřispělo. Je nezbytné zamezit zájmu zprostředkovatelů
taxislužby na nelegálním provozu taxislužby spolupracujícími dopravci a řidiči a zamezit
finančnímu profitu zprostředkovatelů z takové činnosti.
1.5.3 Usnadnění kontroly
Výše byly popsány problematické aspekty kontrolní činnosti jak u přeprav objednaných
přes mobilní aplikace, tak i v segmentu smluvní taxislužby, zejm. pokud jde o hotelové
přepravy. Je nutno především zajistit rozeznatelnost podnikatelských vozidel v provozu
pro kontrolní orgány.
1.5.4 Zamezení poškozování cestujících na ceně jízdného.
Jedná se o všeobecný problém v provozování taxislužby a také jeden ze základních účelů
právní úpravy taxislužby obecně. Dodržování cenových předpisů nicméně není
primárním cílem připravované novelizace zákona o silniční dopravě, avšak předkladatel
usiluje o to, aby skrze dosažení ostatních cílů bylo omezeno i poškozování cestujících na
ceně jízdného. V segmentu smluvní taxislužby (případně rozšířeného o elektronicky
objednávané služby) jde především o zajištění zaznamenaného souhlasu spotřebitele
s podmínkami přepravy a cenou za přepravu.
Ke konkrétnějšímu nastavení cílového stavu je značně problematické nalézt objektivně
měřitelné ukazatele, zejm. proto, že dosažení jednotlivých cílů novelizace bude mít
v týchž ukazatelích zcela protichůdné tendence. Počet uložených pokut a kaucí, počet
negativních kontrolních zjištění nebo výše uložených či vybraných pokut a kaucí nejsou
relevantními ukazateli, neboť nejsou primárně ovlivňovány mírou poctivosti dopravců a
řidičů, nýbrž zakotvením právních nástrojů, mírou obtížnosti provádění kontrol
v problematických segmentech taxislužby či personálním zajištěním dopravních úřadu.
Pokud se podaří zefektivnit kontrolní činnost, stoupne počet kontrolních zjištění a
uložených pokut. Naproti tomu zakotvení povinností zprostředkovatelů přestane
motivovat k porušování zákona ze strany dopravců a řidičů a míra porušování právních
předpisů poklesne.
Vhodným, objektivně měřitelným ukazatelem, který se týká přeprav zprostředkovaných
přes mobilní aplikace, je nicméně poměr zjištění protiprávních jednání u přeprav
objednaných přes aplikace oproti konstatování, že u kontrolovaného dopravce či řidiče
poskytujícího přepravy přes aplikaci žádné porušení zákona zjištěno nebylo. V současné
době při přepravách objednaných přes aplikace Uber a Taxify je magistrátem hl. m. Prahy
porušení zákona zjištěno v 98 % případů – zpravidla se v posledním roce době jedná o
provozování taxislužby neevidovaným vozidlem (pouze pro evidovaná vozidla platí
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povinnost vybavení taxametrem) a současně nevybavení vozidla dokladem o oprávnění
k podnikání, v malé části případů jsou přepravy poskytnuty evidovaným vozidlem, u nich
je pak zjištěno nevybavení vozidla taxametrem nebo nepoužití taxametru při přepravě.
Objektivně měřitelným cílem novelizace je dostat se z téměř stoprocentního zjištění
porušování zákona u dopravců a řidičů spolupracujících se společnostmi Uber a Taxify,
která nasvědčuje systémovému ignorování právní úpravy, a to jednak v oblasti
procentuální míry zjištění pochybení, ale i pokud jde o rozrůznění zjištění naplnění
skutkových podstat jednotlivých přestupků. Míra porušování zákona do budoucna musí
svědčit o nahodilém páchání přestupků jednotlivými dopravci a řidiči spolupracujícími
s aplikacemi Uber a Taxify, a nikoli o systémovém nastavení. Za akceptovatelnou lze
považovat míru zjištění pochybení při kontrolách (zahrnující i bagatelní porušení) okolo
30 %. Měřitelnost tohoto ukazatele je nicméně komplikována jednak nastavením
kontrolního řádu (institut úkonů předcházejících provedení kontroly, kdy není nutno
kontrolu vůbec zahajovat, pokud vše nasvědčuje tomu, že není porušován zákon) a také
možnosti provádění různých typů kontrol (statické kontroly dokumentů v provozu,
kontroly na provozovnách x provedení kontrolní přepravy).
Byť se nejedná o měřitelný ukazatel, důležitým ukazatelem bude také míra společenského
napětí mezi dopravci poskytující jednotlivé typy služeb a mezi dopravci a cestujícími.
K těmto informacím mají dopravní úřady i Ministerstvo dopravy přístup
z vlastního provádění kontrolní činnosti, z vedení správních řízení o přestupku, námitek
a sdělení účastníků řízení i jiných dopravců a řidičů, z průběžných jednání se zástupci
dopravců a řidičů i s jednotlivými dopravci a řidiči, se zprostředkovateli taxislužby,
stížností cestujících, nebo i z mediální atmosféry, sociálních sítí apod.
Pokud jde o segment smluvní taxislužby, dnes je kvůli popsaným obtížím (především
z důvodu neoznačení vozidla) kontrolován jen minimálně, zatímco po zavedení
povinného označení evidenční nálepkou pro veškerá vozidla taxislužby budou moci být
kontroly reálně prováděny i v tomto segmentu. Zatímco v současné době se předpokládá
zásadní porušování právní úpravy v tomto prakticky nekontrolovaném a nadužívaném
segmentu taxislužby, po rozšíření kontrol (a tím i povědomí o kontrolách mezi dopravci)
lze za úspěch považovat postupné snižování míry porušování zákona – buď uzavíráním
právně bezvadných předchozích smluv, nebo přechodem k novému segmentu
elektronických objednávek, anebo provozováním taxislužby se svítilnou a taxametrem.
Pokud se nebude dopravcům a řidičům vyplácet nadále plánovitě nedodržovat právní
úpravu i v tomto segmentu, bude možno novelizaci považovat za účinnou. Dosažení
cílového stavu novelizace se tedy v případě segmentu smluvní taxislužby projeví nejprve
prudkým nárůstem kontrolních zjištění a sankcionování oproti nyní v zásadě nulovým
hodnotám (tento nárůst bude svědčit o účinnosti nových kontrolních mechanismů) a
posléze postupným snižováním míry zjištěných porušení zákona a sankcionování (tento
následný pokles bude svědčit o postupném zvyšování poctivosti dopravců a řidičů v této
oblasti podnikání a rozšíření povědomí o nutnosti dodržovat právní předpisy i na tomto
úseku podnikání).
1.6 Identifikace dotčených subjektů
 Objednatelé přepravy a cestující – budou dotčeni stanovením způsobu a úrovně ochrany
jejich práv.
o Cestující využívající moderní elektronické aplikace ke zprostředkování
přepravy
o Cestující využívající klasickou taxislužbu
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o Objednatelé přeprav – podnikatelé v jiných oborech, cestovní kanceláře, hotely,
zajišťovatelé velkých společenských událostí apod.
 Dopravci – budou dotčeni způsobem stanovení povinností pro ochranu cestujících a
daňových zájmů státu.
o Klasičtí dopravci dodržující právní předpisy
o Dopravci poskytující oprávněně služby segmentu smluvní taxislužby
o Dopravci spolupracující s aplikacemi nedodržující právní předpisy
 Zprostředkovatelé taxislužby – budou dotčeni zavedením nových povinností, odpovědností
za jejich plnění a možností trestání jejich nedodržení.
o Klasické dispečinky taxislužby
o Provozovatelé mobilních aplikací, kteří zprostředkují legální taxislužbu
o Provozovatelé mobilních aplikací zprostředkující nelegální služby
o Hotely a další zprostředkovatelé
 Řidiči – budou dotčeni dílčí úpravou jejich stávajících povinností.
o Řidiči, kteří dodržují právní předpisy
o Řidiči, kteří nedodržují právní předpisy
 Dopravní úřady – budou dotčeny změnou aplikační praxe právní úpravy
 Stát – může být dotčena vymahatelnost jeho daňových zájmů.
2.

Návrh variant řešení včetně varianty nulové

2.1. Nulová varianta
Nulová varianta by zachovala právní úpravu ve stávající podobě. Pokud ponecháme stranou
aplikační praxi, v zásadě se tato varianta blíží variantě „jednotná taxislužba“, odchýlila se od ní
až liberalizací unijní úpravy v oblasti elektronického podepisování dokumentů
v soukromoprávním styku, která velmi rozšířila praktickou využitelnost institutu přepravy na
základě předem uzavřené písemné smlouvy. Návrat k původnímu právnímu stavu a napravení
dílčích nedostatků stávající právní úpravy způsobujících nesoulad právního a faktického stavu
by de facto představoval variantu „jednotná taxislužba“.
2.2 Varianta „jednotná taxislužba“
Tato varianta spočívá ve sjednocení pravidel pro různé přepravní služby poskytované malými
vozidly se stanovením výjimek v odůvodněných případech. Paušálně by měl být používán
taxametr jako záznamové zařízení a obdoba registrační pokladny. Nic nebrání používání
taxametru jako záznamového zařízení i při přepravách objednaných přes mobilní aplikaci (jako
je tomu dnes např. u aplikace Liftago) – naopak výhodou pro zákazníky i dopravce by byla
možnost i při přepravě přes aplikaci účtovat jízdné na základě změřené vzdálenosti (jak již bylo
popsáno, metrologické předpisy neumožňují ujetou vzdálenost měřit jinak než úředně
ověřeným měřidlem – taxametrem). Výhodou pro dopravce i cestující by bylo odstranění rizika
nesprávného odhadu přiměřené ceny před přepravou – např. ve vztahu k dopravní situaci dopravce by riziko vyšších nákladů kvůli dopravní situaci nemusel zahrnovat do nabídnuté ceny
za přepravu, neznevýhodňoval by se tak oproti konkurenci, a mohl by tak dále ušetřit i cestující.
Moderní taxametry umožňují propojení se systémem elektronické evidence tržeb, popř. i se
samotnou aplikací. Z hlediska komfortu cestujícího by použití taxametru při přepravě přes
aplikaci nebylo nikterak na újmu. Nepoužití taxametru, popř. nevybavení vozidla taxametrem,
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by bylo povoleno pouze pro přepravy odlišného typu – např. přepravy na svatby, transfery
cestovních kanceláří, dlouhodobě sjednané firemní přepravy, přepravy luxusními limuzínami.
Vhodný by byl návrat k požadavku na zaručený elektronický podpis na základě
kvalifikovaného certifikátu v případech, kdy by předchozí písemná smlouva o přepravě byla
uzavírána v elektronické podobě, čímž by se opětovně zúžil segment smluvní taxislužby na
odůvodněné případy, prakticky by se znemožnilo využití tohoto režimu pro pohotovostní
přepravní služby a byla by opět nastavena smysluplná dělící hranice mezi pohotovostními
anonymními přepravními službami a speciálními přepravními službami, a s tím související
oddělení právních režimů poskytování jednotlivých typů přeprav. Tato varianta zároveň
předpokládá zachování určitého profesního standardu, tedy neomezovat bariéry vstupu na trh,
neomezovat zmocnění obcí ke zkouškám řidičů taxislužby apod.
Konkrétně by tato varianta spočívala v:


Navrácení požadavku na to, aby předchozí písemná smlouva potřebná pro výjimku
z použití taxametru a střešní svítilny, byla v případě svého elektronického vyhotovení
podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném
certifikátu, což by zúžilo využitelnost režimu smluvní taxislužby na původně zamýšlený
rozsah – tzn. úzká výjimka z použití taxametrů pro speciální přepravní služby odlišného
charakteru.



Zakotvení postavení a povinností zprostředkovatelů taxislužby, konkrétně jejich
povinnost zprostředkovat pouze legální službu v tom smyslu, že spolupracující dopravci
budou splňovat administrativní předpoklady (živnostenské oprávnění, evidované
vozidlo taxislužby, oprávnění řidiče taxislužby). Současně je nutno zajistit vynutitelnost
zakotvených povinností, a to způsobem účinným i na velké mezinárodní korporace (v
krajním případě systémové ignorance zákona možnost uložení zákazu činnosti). Rovněž
je potřeba zajistit možnost kontrolních orgánů získat základní informace o
zprostředkované přepravě, tedy zakotvit povinnost zprostředkovatelů tyto informace
poskytnout. Konkrétně je tedy nutno zakotvit povinnost vedení základní evidence
zprostředkovaných přeprav – kterému dopravci zprostředkovatel přepravu
zprostředkoval a kde a kdy bylo sjednáno vyzvednutí zákazníka. Dále zajistit možnost
kontroly plnění povinností zprostředkovatele v rámci státního odborného dozoru.



Zajištění rozeznatelnosti vozidel smluvního segmentu taxislužby v běžném provozu pro
kontrolní orgány – zakotvení evidenční nálepky vozidla taxislužby.



Zavedení možnosti fiktivně zadržet řidiči průkaz řidiče taxislužby na místě při aktuálně
zjištěném závažném přestupku i v případech, kdy řidič odmítne průkaz předložit.

K této variantě se přiklání velká část pracovní skupiny organizované Ministerstvem dopravy
složené ze zástupců dotčených ministerstev, státních orgánů, statutárních měst a zástupců
podnikatelů. Tato varianta má podporu zejména u zástupců profesních organizací v taxislužbě.
2.3 Varianta „dílčí liberalizace“
Tato varianta by kromě dosažení základních cílů novelizace popsaných v bodě 1.5 přizpůsobila
právní regulaci společenskopolitické poptávce tak, aby bylo legální poskytovat služby, o které
má zájem širší společnost. Dílčí liberalizace cílená na přepravy zprostředkované mobilními
aplikacemi je ovšem neodůvodnitelná bez současného omezení přeregulovanosti zbytku
segmentu klasické taxislužby. Včleněním přeprav objednaných přes aplikace do segmentu
smluvní taxislužby bude dříve popsaná dělící hranice mezi různými druhy přepravních služeb
posunuta doprostřed segmentu klasické taxislužby coby pohotovostních a v zásadě anonymních
přepravních služeb. Úroveň povinností na obou stranách této dělící hranice by proto měla být
co nejpodobnější. Je proto namístě omezit v segmentu klasické taxislužby povinnosti, které
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dopravce zatěžují a které neplní svou zamýšlenou funkci, popř. užitek z plnění těchto
povinností není pro stát nebo spotřebitele adekvátní zátěži dopravců.
Jednalo by se konkrétně o:


Umožnění dopravcům a řidičům nepoužívat taxametr při přepravách objednaných
elektronicky – za podmínky předchozího zaznamenaného souhlasu zákazníka s cenou a
režimem přepravy. Pokud by určitý dopravce poskytoval svým vozidlem výhradně
takovéto přepravy, popř. přepravy na základě předem uzavřené písemné smlouvy, bylo
by mu umožněno nevybavit vozidlo taxametrem, stejně jako dnes v segmentu smluvní
taxislužby.



Revize označení vozidel. Každé evidované vozidlo taxislužby by muselo být stále
označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby (předpokládá se decentní vzhled
obdobný jako u dálniční známky), při nabízení přepravních služeb tzv. na ulici by každé
vozidlo muselo být označeno typickou střešní svítilnou a obchodním jménem dopravce
jako podle stávající právní úpravy. Pokud by některý dopravce určitým vozidlem
vybaveným taxametrem střídavě poskytoval přepravy v klasickém režimu a na základě
předchozí písemné smlouvy nebo přes aplikaci, mohl by si na vozidle střešní svítilnu
ponechat. Vozidlo by však nesmělo být označeno jako vozidlo taxislužby v případě, že
by nebylo vybaveno taxametrem, anebo by bylo využito k jinému účelu než
k provozování taxislužby, např. k soukromé přepravě.



Zakotvení archivačních povinností pro přepravy objednané elektronicky, jejich
konkrétní podoba by vycházela ze stávající praxe přeprav objednaných přes aplikace a
byla by konkretizována v prováděcí vyhlášce.



Navrácení původní funkce taxametru coby měřidla k měření ujeté vzdálenosti. Zrušení
povinnosti používat taxametr a vybavit vozidlo taxametrem v případech, kdy by měl
sloužit pouze jako záznamové zařízení a obdoba registrační pokladny (tuto funkci
převezme EET). Taxametr bude používán jako měřidlo v klasické taxislužbě objednané
jinak, než předchozí písemnou smlouvou nebo elektronicky. Bude zrušena i paměťová
jednotka taxametru, tím i záznam o provozu vozidla vedený na paměťové jednotce
taxametru, k archivaci budou sloužit pouze záznamy o přepravě (současné povinně
pořizované výtisky z taxametru),



Zakotvení postavení a povinností zprostředkovatelů taxislužby, konkrétně jejich
povinnost zprostředkovat pouze legální službu v tom smyslu, že spolupracující dopravci
budou splňovat administrativní předpoklady (živnostenské oprávnění, evidované
vozidlo taxislužby, oprávnění řidiče taxislužby). Současně je nutno zajistit vynutitelnost
zakotvených povinností, a to způsobem účinným i na velké mezinárodní korporace (v
krajním případě systémové ignorance zákona možnost uložení zákazu činnosti). Rovněž
je potřeba zajistit možnost kontrolních orgánů získat základní informace o
zprostředkované přepravě, tedy zakotvit povinnost zprostředkovatelů tyto informace
poskytnout. Konkrétně je tedy nutno zakotvit povinnost vedení základní evidence
zprostředkovaných přeprav – kterému dopravci zprostředkovatel přepravu
zprostředkoval a kde a kdy bylo sjednáno vyzvednutí zákazníka. Dále zajistit možnost
kontroly plnění povinností zprostředkovatele v rámci státního odborného dozoru.



Zavedení možnosti fiktivně zadržet řidiči průkaz řidiče taxislužby na místě při aktuálně
zjištěném závažném přestupku i v případech, kdy řidič odmítne průkaz předložit.
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Oprávnění pro vozidla taxislužby zakotvená v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zacílit na přepravní služby
zúženého segmentu klasické taxislužby, tedy na vozidla označená střešní svítilnou.

K této variantě se jednoznačně přiklonili zástupci poslaneckých klubů při předběžném
projednání návrhu novelizace na půdě Poslanecké sněmovny. Varianta odpovídá směru
nastavenému Programovým prohlášením stávající vlády České republiky v oblasti digitalizace
„Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná
pravidla z hlediska spravedlivého zdanění na jedné straně a z pohledu jednoduchého
uživatelsky komfortního přístupu na straně druhé.“.
3.

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant včetně varianty nulové a zhodnocení rizika

3.1. Nulová varianta
3.1.1. Přínosy nulové varianty
Přínosem této varianty je primárně stabilita právní úpravy. Jiné přínosy má pouze pro ty
subjekty působící v taxislužbě, které v současné době těží z porušování právních předpisů
(ať již snížením nákladů na podnikatelskou činnost nebo získáním jiné konkurenční
výhody, popř. vyhýbáním se kontrolní činnosti).
Dopravci spolupracující s aplikacemi nedodržující právní předpisy by nadále měli
konkurenční výhodu před dopravci dodržujícími právní předpisy, kteří na plnění svých
zákonných povinností musí vynakládat značné náklady (jednorázový náklad 10 – 20 tis.
Kč na pořízení taxametru a roční náklady v řádu tisíců korun na jeho údržbu, servis a
úřední ověření).
Řidiči, kteří při využívání aplikací Uber a Taxify nedodržují právní předpisy, budou
nepřímo dotčeni obdobně jako nepoctiví dopravci – jejich zaměstnavatelé, vyšší tržby
způsobené nekalou konkurencí se na úseku taxislužby přímo promítnou do výdělku
řidičů, neboť v této oblasti podnikání je v praxi standardně (byť v rozporu
s pracovněprávními předpisy) značná část reálné odpovědnosti a podnikatelských rizik
přenesena na řidiče.
Pro zprostředkovatele taxislužby obecně by bylo přínosem, že by nadále nebylo zákonem
upraveno jejich právní postavení, povinnosti ani odpovědnost. Výrazně vyšší výhody
z fixace stávajícího právního stavu by plynuly těm zprostředkovatelům, kteří
zprostředkovávají taxislužbu v rozporu s právními předpisy, což jim dopomohlo k získání
stávající pozice na trhu.
Cestující využívající moderní elektronické aplikace ke zprostředkování porušující právní
předpisy by nadále mohli (v rozporu s metrologickými předpisy) využívat výhod ze
stanovení ceny aplikací podle ujeté vzdálenosti.
Pro dopravní úřady je negativem přetrvávající nedostatečnost právních nástrojů při
kontrolách a správním trestání, který jim neumožňuje v kritické situaci účinně (resp.
leckdy jakkoli) zasáhnout.
Pro daňové zájmy státu je pozitivem zachování alespoň psychologické motivace
dopravců k řádnému plnění daňových povinností v podobě vedení záznamu o provozu
vozidla na paměťové jednotce taxametru.
3.1.2. Náklady nulové varianty
V této variantě je negativem absence jakýchkoli přínosů popsaných v dalších variantách
a zachování stávajících nedostatků dosavadní úpravy. Hlavním rizikem neřešení
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problému je eskalace společenského napětí způsobená zachováním stávající faktické
nerovnosti na trhu přepravních služeb. Stávající právní úprava neumožňuje zasáhnout
proti nekalým praktikám společností Uber a Taxify, které díky nim získaly zásadní podíly
na trhu. Tuto situaci dobře ilustruje, že ani několik měsíců po podpisu Memoranda mezi
společností Uber a nejvyššími představiteli České republiky nejsou přepravy
zprostředkované danou aplikací poskytovány v souladu se zákonem a stávající právní
úprava umožňuje trestat pouze jednotlivé dopravce a řidiče, a nikoli organizátora této
činnosti.
Objednatelé přepravy a cestující v rámci segmentu smluvní taxislužby by byli nadále
nechráněni před poškozováním na ceně jízdného z důvodu absence kontroly v tomto
segmentu taxislužby.
Objednatelé přeprav – podnikatelé v jiných oborech, cestovní kanceláře, hotely,
zajišťovatelé velkých společenských událostí apod. by byli dotčeni nezavedením
jednoduchého režimu pro elektronicky objednané přepravy, museli by nedále
v elektronické podobě vyhotovovat písemné smlouvy (byť bez požadavku na zaručený
elektronický podpis).
Dopravci v klasické taxislužbě a dopravci poskytující oprávněně služby segmentu
smluvní taxislužby by byli dotčeni eskalací neřešeného problému – absence faktické
rovnosti před zákonem na úseku taxislužby, resp. nevynutitelnosti dodržování právních
předpisů.
Řidiči, kteří dodržují právní předpisy, budou nepřímo dotčeni obdobně jako poctiví
dopravci – jejich zaměstnavatelé, nižší tržby způsobené nekalou konkurencí na úseku
taxislužby se přímo promítnou do výdělku řidičů, neboť v této oblasti podnikání je
standardně (byť v rozporu s pracovněprávními předpisy) značná část reálné odpovědnosti
a podnikatelských rizik přenesena na řidiče.
Pro stát je zásadním negativem přetrvávající stav faktické nerovnosti před zákonem a
zásadní narušení tržního prostředí v oblasti osobní dopravy malými vozidly, tedy selhání
v jedné ze základních funkcí státu.
3.2 Varianta „jednotná taxislužba“
3.2.1 Přínosy varianty „jednotná taxislužba“
Přínosem této varianty je stabilita právní úpravy, zachování koncepce právní úpravy
s nápravou jejích dílčích nedostatků a rovnost v povinnostech mezi dopravci.
Pro dopravce a řidiče v klasické taxislužbě dodržující právní předpisy a pro
zprostředkovatele legální taxislužby by zásadním přínosem bylo zamezení nekalé
konkurenci a narovnání podmínek na trhu.
Objednatelé přeprav v rámci segmentu smluvní taxislužby by byli dotčeni lepší
kontrolovatelností této oblasti podnikání, která by vedla zejména ke snížení míry
poškozování na ceně jízdného skrze omezení využitelnosti režimu smluvní taxislužby pro
přepravy, u nichž objednatel nevyslovil souhlas s režimem přepravy a cenou za přepravu.
Pro dopravní úřady je rámci této varianty, stejně jako u varianty „dílčí liberalizace“,
přínosem zavedení povinného označení všech vozidel taxislužby evidenčními nálepkami
vozidla taxislužby pro seznatelnost těchto vozidel v provozu a možnost kontroly. Lze
očekávat mnohem lepší kontrolovatelnost vozidel v rámci segmentu smluvní taxislužby i
u dopravců využívajících elektronické aplikace, tím i snížení míry porušování právních
povinností v tomto segmentu a lepší vymahatelnost práva. Není třeba se obávat
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nedodržování povinnosti označení vozidla taxislužby evidenční nálepkou, jako dochází
k nedodržování povinnosti střešní svítilnou, neboť jízda v neoznačeném vozidle bude pro
řidiče znamenat ztrátu spolehlivosti a tím pádem oprávnění řidiče taxislužby.
Pro dopravní úřady je dále společným přínosem této varianty a varianty dílčí liberalizace
zlepšení možnosti kontroly a účinného správního trestání, konkrétně zavedení možnosti
fiktivně zadržet řidiči průkaz řidiče taxislužby na místě při aktuálně zjištěném závažném
přestupku i v případech, kdy řidič odmítne průkaz předložit nebo tvrdí, že jej nemá u sebe.
To přispěje k rychlému vyřazení z činnosti těch řidičů, kteří páchají závažné přestupky,
nebude muset být vyčkáváno na výsledek přestupkového řízení a následně vedeného
řízení o odnětí oprávnění řidiče taxislužby.
Pro dopravní úřady, potažmo stát je přínosem této varianty, stejně jako u varianty dílčí
liberalizace, zavedení povinností zprostředkovatelů taxislužby, což přispěje k tomu, že
dopravci a řidiči v taxislužbě budou držiteli příslušných veřejnoprávních povolení
(koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby). V případě porušení těchto předpokladů
bude zprostředkovatelům taxislužby hrozit zákaz činnosti, tudíž lze důvodně
předpokládat, že ze strany zprostředkovatelů, a tím i jejich spolupracujících dopravců a
řidičů, budou tyto povinnosti plněny, a nikoli systémově ignorovány.
Daňové zájmy státu jsou v této variantě lépe chráněny povinným používáním taxametru
jako záznamového zařízení a obdoby registrační pokladny, byť se jedná pro dopravce
spíše o psychologickou motivaci, neboť státní správa při kontrole data z taxametru
prakticky nevyužívá. Při zachování tohoto směřování právní úpravy by nicméně do
budoucna mohlo být povinné napojení moderních taxametrů na systém elektronické
evidence tržeb, které by přispělo k získávání jasných informací o tržbách v taxislužbě.
Přínosem této varianty i varianty dílčí liberalizace do veřejných rozpočtů by bylo
zavedení povinnosti označovat vozidla taxislužby evidenčními nálepkami vozidel
taxislužby. Přestože tisk těchto nálepek by zajišťoval stát, resp. Ministerstvo dopravy, tak
rozpočtům obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy by plynuly příjmy ze správních
poplatků za tyto nálepky, jak je podrobněji popsáno v bodě 3.2.2.
3.2.2 Náklady varianty „jednotná taxislužba“
Okrajovým, byť nejdiskutovanějším negativem této varianty by bylo nevyslyšení
společenskopolitické poptávky po legalizaci oblíbených poskytovaných služeb. Nicméně
jak bylo popsáno dříve, k legalizaci těchto služeb není nutné přistupovat změnou právní
úpravy, neboť dodržovat stávající zákonné povinnosti i při přepravách přes mobilní
aplikaci je možné, jak dokazuje příklad aplikace Liftago – viz popis stávajícího právního
stavu v bodě 1.3.
Negativem této varianty je především zachování povinného nákladného vybavení a
označení vozidel taxislužby i v případech, kdy příliš nemají věcné opodstatnění.
Nevýhodou této varianty je tedy především absence přínosů dílčí liberalizace. Za
negativum lze tedy považovat povinnost pořizovat si drahý taxametr tam, kde by měl
sloužit ne jako měřidlo, ale čistě jako záznamové zařízení pro účely daňových zájmů
státu. K ochraně daňových zájmů státu by přitom primárně měly sloužit jiné instituty a
jiné právní předpisy, např. elektronická evidence tržeb, která by měla být dle původních
informací Ministerstva financí pro taxislužbu zavedena na jaře 2019 (aktuálně je nutno
počítat s pozdějším termínem) a k níž lze využívat mnohem levnější vybavení než
taxametr. Za negativum této varianty lze také považovat absenci snižování míry
zákonných povinností dopravců popsaných ve variantě dílčí liberalizace. Na jednání
pracovní skupiny při Ministerstvu dopravy nicméně zástupci dopravců vyjádřili ochotu
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nést vysoké zatížení právními povinnostmi, pokud to přispěje k zamezení nelegálních
praktik dopravců využívajících vybrané aplikace.
Dopravci spolupracující s aplikacemi nedodržující právní předpisy by byli nuceni právní
předpisy dodržovat, a ztratili by tak konkurenční výhodu. Dopravci, kteří v současnosti
nemají taxametr, by si jej museli pořídit a udržovat (jednorázový náklad 10 – 20 tis. Kč
na pořízení taxametru a roční náklady v řádu tisíců korun na jeho údržbu, servis a úřední
ověření), anebo legálně přejít do segmentu smluvní taxislužby a uzavírat s objednateli
přeprav předchozí písemné smlouvy. Vzhledem ke zúžení segmentu smluvní taxislužby
by spíše většina dopravců přistoupila na pořízení taxametru, malá část dopravců
provozujících taxislužbu na drobný přivýdělek by namísto dodržování právních předpisů
volila ukončení podnikatelské činnosti. Jelikož popsané náklady představují náklady na
legalizaci stávající protiprávní činnosti dopravců, nemají reálnou váhu, přesto však lze
hovořit při odhadem 3000 dopravců působících s využitím předmětných aplikací v hl. m.
Praze o jednorázových nákladech okolo 15 mil. Kč (mnozí z těchto dopravců taxametr
mají) a ročních nákladech okolo 3 mil. Kč. Na druhou stranu, jak je uvedeno
v předchozím odstavci, za negativum varianty „jednotná taxislužba“ lze považovat
obecně povinnost pořizovat si taxametr tam, kde neplní funkci měřidla, což se týká nejen
dopravců, kteří v současnosti v rozporu se zákonem taxametr nemají či nepoužívají, ale i
dopravců, kteří právní úpravu dodržují.
Řidiči, kteří nyní při využívání aplikací Uber a Taxify nedodržují právní předpisy, budou
skrze zavedení odpovědnosti zprostředkovatelů nuceni své povinnosti dodržovat.
Oprávnění řidiče taxislužby nicméně již dnes značná část řidičů spolupracujících
s aplikacemi Uber a Taxify má. Dále budou nepřímo dotčeni negativními vlivy právní
úpravy na jejich zaměstnavatele. Snížení tržeb se promítne do jejich výdělku, neboť v této
oblasti podnikání je v praxi standardně (byť v rozporu s pracovněprávními předpisy)
značná část reálné odpovědnosti a podnikatelských rizik přenesena na řidiče.
V souvislosti se zavedením nového systému značení vozidel budou řidiči dotčeni tím, že
za řízení vozidla bez evidenční nálepky vozidla taxislužby budou moci přijít o oprávnění
řidiče taxislužby.
Zprostředkovatelé obecně budou negativně dotčeni zakotvením svého postavení v zákoně
o silniční dopravě, stanovením povinností, odpovědností za jejich neplnění a možností
sankcionování, včetně hrozby uložení zákazů činnosti coby krajního řešení při systémové
ignoranci právní úpravy. Pokud jde o povinnost vedení evidence zprostředkovaných
přeprav, tato povinnost v zásadě není nikterak zatěžující vzhledem k minimalistickému
rozsahu – jedná se o údaje, které zprostředkovatelé potřebují uchovávat pro vlastní
podnikatelskou činnost (často uchovávají údaje o zprostředkovaných přepravách
v mnohem širším rozsahu) a není stanoven povinný formát této evidence.
Velmi negativně by se tato varianta dotkla provozovatelů mobilních aplikací
zprostředkující nelegální služby. V rámci této varianty by byly zakotveny právní nástroje
k účinnému zamezení jejich stávajícího podnikatelského konceptu těžícímu z nelegálního
chování spolupracujících dopravců a řidičů. Tato varianta by vedla buď k zákazu jejich
činnosti, anebo ke zprostředkování legálních služeb, a to v podobě klasické taxislužby
(využití segmentu smluvní taxislužby by z důvodu navrácení požadavku na zaručený
elektronický podpis již nepřicházelo v úvahu).
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Tato varianta by se negativně dotkla subjektů působících v segmentu smluvní taxislužby
v souvislosti s navrácením požadavku na zaručený elektronický podpis při elektronickém
uzavírání předchozí písemné smlouvy o přepravě. Na jedné straně by tento požadavek
zúžil segment smluvní taxislužby na jeho původně zamýšlený rozsah a účel speciálních
přepravních služeb, na druhou stranu by zkomplikoval využitelnost i těm službám, pro
něž je určen.
Objednatelé přeprav ve smluvním segmentu taxislužby – podnikatelé v jiných oborech,
cestovní kanceláře, hotely, zajišťovatelé velkých společenských událostí apod. by museli
pro pověřené osoby zajistit kvalifikované certifikáty pro elektronické podepisování
dokumentů, což je primárně administrativní komplikací. Tyto certifikáty by si museli
opatřit i dopravci, nicméně u nich lze hovořit o účelném nákladu na zvolený
podnikatelský koncept.
Samozřejmě by se tato varianta negativně dotkla i všech subjektů ve smluvní taxislužbě,
které právní úpravu porušují, a to zakotvením nástrojů pro kontrolovatelnost tohoto
segmentu.
Nákladem v úzkém slova smyslu u této varianty i varianty dílčí liberalizace je pro stát
zavedení evidenčních nálepek vozidla taxislužby, jejichž tisk a distribuci na dopravní
úřady bude stát, resp. Ministerstvo dopravy zajišťovat. Ve výsledku ale k zatížení
veřejných rozpočtů jako celku nedojde, neboť za vydání nálepky je navržen správní
poplatek 500 Kč. Pro rok 2019 je v rozpočtu Ministerstva dopravy počítáno s vypsáním
veřejné zakázky v hodnotě 1 mil. Kč na pořízení 50 tis. ks evidenčních nálepek včetně
zpracování jejich grafického návrhu. Vzhledem k tomu, že v Rejstříku podnikatelů
v silniční dopravě je evidováno 15 308 vozidel, které bude třeba v rámci přechodného
období označit, pro následnou evidenci nových vozidel taxislužby zbude k dispozici cca
35 000 ks nálepek, pročež následné roční náklady budou nízké (v rámci životnosti vozidla
taxislužby v průměru 5 let a potřebě nových nálepek při výměně čelního skla vozidla
nebo poškození nálepky lze počítat s roční spotřebou 5 000 ks nálepek, tj. po vyčerpání
prvotní zásoby s ročním nákladem cca 60 000 Kč – v závislosti na konkrétní ceně
nálepek. Naproti tomu příjem na správních poplatcích do rozpočtů obcí s rozšířenou
působností a hl. m. Prahy by mohl představovat cca 7 500 000 Kč při prvotní obměně a
následně 2 500 000 Kč ročně. Z hlediska výkonu přenesené působnosti nelze vydání
evidenční nálepky dopravci považovat za relevantně časově náročný administrativní
úkon.
3.3 Varianta „dílčí liberalizace“
3.3.1. Přínosy varianty „dílčí liberalizace“
Přínosem této varianty je jednoznačně snížení administrativní zátěže podnikatelů a dále
stejně jako u varianty „jednotná taxislužba“ narovnání podmínek trhu.
Jedním ze základních pilířů této varianty je zrušení povinnosti nákladného označení a
vybavení vozidel taxislužby tam, kde neplní reálnou funkci (taxametr by byl používán
jen v případech, kdy je třeba měřit ujetou vzdálenost, a střešní svítilna by byla povinná
jen v případech, kdy má informovat cestující o nabízení přepravních služeb v rámci
provozu na pozemních komunikacích). Povinnost pořizovat si taxametr tedy nebude dána
tam, kde by měl sloužit ne jako měřidlo, ale čistě jako záznamové zařízení pro účely
daňových zájmů státu. K ochraně daňových zájmů státu by přitom primárně měly sloužit
jiné instituty a jiné právní předpisy, např. elektronická evidence tržeb, která by měla být
dle původních informací Ministerstva financí pro taxislužbu zavedena na jaře 2019
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(aktuálně je však nutno počítat s pozdějším termínem) a k níž lze využívat mnohem
levnější vybavení než taxametr. Zrušení těchto povinností by se týkalo primárně
dopravců, kteří ke zprostředkování svých služeb využívají mobilní aplikace. Jelikož
dopravci spolupracující se společnostmi Uber a Taxify dlouhodobě dané povinnosti
neplní, je finanční přínos pro dopravce de facto pouze teoretický. U dopravců
využívajících aplikaci Liftago nebo aplikace klasických dispečinků taxislužby apod. lze
stěží odhadnout, zda využijí možnosti nemít předmětné vybavení. Dá se předpokládat, že
dopravců využívajících tyto aplikace, kteří by nechtěli zároveň poskytovat i tzv.
klasickou taxislužbu (k níž by toto vybavení potřebovali), bude menšina, bude se jednat
o podnikatelské rozhodnutí každého jednotlivého dopravce, které nelze předjímat nebo
paušalizovat. Zrušení povinnosti vybavit taxametr paměťovou jednotkou a vést na ni
záznam o provozu vozidla rovněž nebude znamenat, že by si dopravci paměťové jednotky
v taxametrech neponechali, spíše po jejich naplnění nepřistoupí k pořízení nových.
Paměťová jednotka může být pro dopravce užitečná k jejich vlastním evidenčním
záměrům nebo pro zpětný tisk dokladů o přepravě (byť se nejedná o zákonem
předpokládaný postup). Cena paměťové jednotky se přitom pohybuje okolo 2000 až 3500
Kč, velmi hrubým odhadem lze předpokládat, že si ji přestane pořizovat 15 % dopravců.
Pro dopravce a řidiče v klasické taxislužbě dodržující právní předpisy a pro
zprostředkovatele legální taxislužby by zásadním přínosem bylo zamezení nekalé
konkurenci a narovnání podmínek na trhu a také legální možnost poskytovat veřejností
oblíbené služby.
Cestující zvyklí využívat moderní elektronické aplikace ke zprostředkování by nadále
mohli tyto služby využívat coby služby legální. Nicméně jak již bylo uvedeno,
legalizace společností oblíbených služeb v zásadě není přínosem této varianty, neboť
k legalizaci těchto služeb není nutné přistupovat ke změně právní úpravy, ale dodržovat
stávající zákonné povinnosti je možné i při přepravách přes aplikaci, jak dokazuje příklad
aplikace Liftago – viz popis stávajícího právního stavu v bodě 1.3.
Objednatelé přeprav – podnikatelé v jiných oborech, cestovní kanceláře, hotely,
zajišťovatelé velkých společenských událostí apod. by mohli namísto uzavírání
předchozích písemných smluv objednávat přepravní služby elektronicky, což by výrazně
usnadnilo jejich administrativu a zprostředkovaně snížilo náklady na jejich podnikání.
Dopravci obecně by získali značnou volnost při sjednávání podmínek poskytovaných
přeprav se zákazníky při elektronické objednávce. Takový postup by nebyl ani na úkor
zákazníků, neboť by vyžadoval souhlas objednatele zaznamenaný v textové elektronické
formě.
Dopravci spolupracující s aplikacemi doposud nedodržující právní předpisy by měli
snadnou možnost právní předpisy dodržovat, a vyvarovat se tak hrozby sankcionování.
Provozovatelé mobilních aplikací zprostředkující v současné době nelegální služby by
mohli za v zásadě stejných podmínek zprostředkovávat služby legální, čímž by zlepšili
svou pověst a obchodní hodnotu.
Hotely a další typy zprostředkovatelů by rovněž skrze zakotvení režimu pro elektronicky
objednané služby mohly snadněji zprostředkovávat legální služby bez nutnosti
vyhotovovat předchozí písemné smlouvy o přepravě se stanovenými náležitostmi anebo
zprostředkovávat klasickou taxislužbu s cenovou regulací, přínos tedy spočívá ve snížení
administrativy.
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Pro dopravní úřady, potažmo stát je přínosem této varianty, stejně jako u varianty dílčí
liberalizace, zavedení povinností zprostředkovatelů taxislužby, což přispěje k tomu, že
dopravci a řidiči v taxislužbě budou držiteli příslušných veřejnoprávních povolení
(koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby). V případě porušení těchto předpokladů
bude zprostředkovatelům taxislužby hrozit zákaz činnosti, tudíž lze důvodně
předpokládat, že ze strany zprostředkovatelů, a tím i jejich spolupracujících dopravců a
řidičů, budou tyto povinnosti plněny, a nikoli systémově ignorovány.
Pro dopravní úřady je společným přínosem této varianty a varianty dílčí liberalizace
zlepšení možnosti kontroly a účinného správního trestání, konkrétně zavedení možnosti
fiktivně zadržet řidiči průkaz řidiče taxislužby na místě při aktuálně zjištěném závažném
přestupku i v případech, kdy řidič odmítne průkaz předložit nebo tvrdí, že jej nemá u sebe.
To přispěje k rychlému vyřazení z činnosti těch řidičů, kteří páchají závažné přestupky,
nebude muset být vyčkáváno na výsledek přestupkového řízení a následně vedeného
řízení o odnětí oprávnění řidiče taxislužby.
Přínosem této varianty i varianty dílčí liberalizace do veřejných rozpočtů by bylo
zavedení povinnosti označovat vozidla taxislužby evidenčními nálepkami vozidel
taxislužby. Přestože tisk těchto nálepek by zajišťoval stát, resp. Ministerstvo dopravy, tak
rozpočtům obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy by plynuly příjmy ze správních
poplatků za tyto nálepky, jak je podrobněji popsáno v bodech 3.2.2 a 3.3.2.
V rámci této varianty, je dále stejně jako u varianty jednotná taxislužba pro dopravní
úřady přínosem zavedení povinného označení všech vozidel taxislužby evidenčními
nálepkami vozidla taxislužby pro účely kontrolních orgánů. Lze očekávat mnohem lepší
kontrolovatelnost vozidel v rámci segmentu smluvní taxislužby a elektronicky
objednaných přeprav, tím i snížení míry porušování právních povinností a lepší
vymahatelnost práva.
3.3.2. Náklady varianty „dílčí liberalizace“
Negativem této varianty je odklon od koncepce právní úpravy taxislužby. Tato varianta
znamená odchylku od některých zákonných povinností pro určitou skupinu služeb
pohotovostních a v zásadě anonymních přepravních služeb. Aby byla zachována
spravedlivost právní úpravy a rovnost v povinnostech a při opuštění stávající koncepce
nalezena koncepce jiná, je v rámci této varianty nezbytné snížit zatížení zákonnými
povinnostmi i pro ty dopravce, kteří z věcného pohledu poskytují stejné služby.
Odstranění přeregulovanosti klasické taxislužby je dlouhodobě jedním z myšlenkových
směrů v rámci odborné veřejnosti – předpokládá se, že menší míra zákonných povinností
nebude dopravce tolik motivovat k obcházení a porušování právní úpravy. Naproti tomu
jde o variantu v zásadě nevyzkoušenou, jejíž aplikace v praxi by nemusela mít
předpokládaný průběh. V tomto směru lze jako varovný příklad připomenout situaci
koncem devadesátých let, kdy byla na krátký čas v hl. m. Praze zrušena cenová regulace.
Za negativum této varianty lze tudíž považovat možnost nepředpokládaného vývoje. Lze
však konstatovat, že většina dopravců v taxislužbě je poctivými podnikateli, u nichž se
není třeba obávat toho, že by liberalizace začali zneužívat. Naproti tomu úzká skupinka
problémových dopravců zejm. v hl. m. Praze nebyla k poctivému chování přinucena ani
stanovením velkého množství povinností.
Z hlediska dopravců v klasické taxislužbě je zvolení této varianty vnímáno jako křivda,
neboť dochází k legalizaci masově provozované nelegální činnosti, ale především
k legalizaci nekale získaného postavení na trhu. V tomto směru, tedy že dodržování
právní úpravy se nevyplácí, se zástupci dopravců a dispečinků vyjadřovali na jednáních
pracovní skupiny k novému pojetí taxislužby při Ministerstvu dopravy.
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Dopravci využívající elektronické aplikace, kteří v současnosti nedodržují právní úpravu
a nevedou záznam o provozu vozidla na paměťové jednotce taxametru a nevyhotovují a
neuchovávají záznamy o přepravě, budou negativně dotčeni tím, že zákon bude pro
elektronicky objednané přepravy zakotvovat jiné, pro ně nové archivační povinnosti.
Řidiči, kteří nyní při využíváním aplikací Uber a Taxify nedodržují právní předpisy,
budou skrze zavedení odpovědnosti zprostředkovatelů nuceni své povinnosti dodržovat.
Oprávnění řidiče taxislužby nicméně již dnes značná část řidičů spolupracujících
s aplikacemi Uber a Taxify má.
V souvislosti se zavedením nového systému značení vozidel budou řidiči dotčeni tím, že
za řízení vozidla bez evidenční nálepky vozidla taxislužby budou moci přijít o oprávnění
řidiče taxislužby.
Zprostředkovatelé obecně budou negativně dotčeni zakotvením svého postavení v zákoně
o silniční dopravě, stanovením povinností, odpovědností za jejich neplnění a možností
sankcionování, včetně hrozby uložení zákazů činnosti coby krajního řešení při systémové
ignoranci právní úpravy. Pokud jde o povinnost vedení evidence zprostředkovaných
přeprav, tato povinnost v zásadě není nikterak zatěžující vzhledem k minimalistickému
rozsahu – jedná se o údaje, které zprostředkovatelé potřebují uchovávat pro vlastní
podnikatelskou činnost (často uchovávají údaje o zprostředkovaných přepravách
v mnohem širším rozsahu) a není stanoven povinný formát této evidence.
Cestující využívající moderní elektronické aplikace ke zprostředkování porušující právní
předpisy by z důvodu zlepšení účinnosti kontrol patrně nadále nemohli využívat
protiprávních výhod ze stanovení ceny aplikací podle ujeté vzdálenosti.
Samozřejmě by se tato varianta negativně dotkla i všech subjektů ve smluvní taxislužbě,
které právní úpravu porušují, a to zakotvením nástrojů pro kontrolovatelnost tohoto
segmentu.
Za negativum této varianty by mohlo být označeno oslabení pozice státu co do plnění
daňových povinností dopravců. Nicméně ohledně daňových zájmů státu neplní taxametr
svou funkci tak, jak by měl, neboť státní orgány nejsou vybaveny čtecími zařízeními a
informace jsou čerpány z výtisků z taxametru, které budou dopravci muset i nadále
pořizovat. K ochraně daňových zájmů států by přitom primárně měla sloužit elektronická
evidence tržeb, která by pro taxislužbu dle původních informací Ministerstva financí měla
být zavedena na jaře 2019, a byť je aktuálně nutno počítat se zpožděním, nebude se patrně
termín jejího zavedení zásadně lišit od účinnosti předmětné novely zákona o silniční
dopravě. K vedení elektronické evidence tržeb lze přitom používat mnohem levnější
zařízení než taxametr, který je z povahy věci určen k měření vzdálenosti.
Nákladem v úzkém slova smyslu u této varianty i varianty dílčí liberalizace je pro stát
zavedení evidenčních nálepek vozidla taxislužby, jejichž tisk a distribuci na dopravní
úřady bude stát, resp. Ministerstvo dopravy zajišťovat. Ve výsledku ale k zatížení
veřejných rozpočtů nedojde, neboť za vydání nálepky je navržen správní poplatek 500
Kč. Pro rok 2019 je v rozpočtu Ministerstva dopravy počítáno s vypsáním veřejné
zakázky v hodnotě 1 mil. Kč na pořízení 50 tis. ks nálepek včetně zpracování jejich
grafického návrhu. Vzhledem k tomu, že v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě je
evidováno 15 308 vozidel, které bude třeba v rámci přechodného období označit, pro
následnou evidenci nových vozidel taxislužby zbude k dispozici cca 35 000 ks nálepek,
pročež následné roční náklady budou nízké (v rámci životnosti vozidla taxislužby
v průměru 5 let a potřebě nových nálepek při výměně čelního skla vozidla nebo poškození
nálepky lze počítat s roční spotřebou 5000 ks nálepek, tj. po vyčerpání prvotní zásoby
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s nákladem cca 100 000 Kč – v závislosti na konkrétní ceně nálepek. Naproti tomu příjem
na správních poplatcích do rozpočtů obcí s rozšířenou působností, statutárních měst a hl.
m. Prahy by mohl představovat cca 7 500 000 Kč při prvotní obměně a následně 2 500
000 Kč ročně. Z hlediska výkonu přenesené působnosti nelze vydání evidenční nálepky
vozidla taxislužby dopravci považovat za relevantně časově náročný administrativní
úkon.
4.

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení

4.1 Nulová varianta
Nulovou variantu lze vyloučit zejména z důvodu fixace stávající faktické nerovnosti na trhu
přepravních služeb a zachování absence právních nástrojů umožňujících zasáhnout proti
společnostem v masovém měřítku organizujícím přestupkovou činnost svých uživatelů.
Stejně tak je třeba tuto variantu vyloučit i pro absenci prakticky jakýchkoli přínosů, vyjma
přínosů plynoucích z pro některé subjekty z porušování právní úpravy. Jak bylo popsáno dříve,
stávající právní úprava obsahuje některé špatně fungující instituty. Nápravu jednotlivých
nedostatků současné právní úpravy představuje varianta jednotná taxislužba. Relevantně je
proto třeba rozhodovat mezi variantami jednotná taxislužba a dílčí liberalizace, což jsou v rámci
odborné veřejnosti základní dva náhledy na problematiku právní úpravy taxislužby.
4.2. Varianta „jednotná taxislužba“
Tato varianta má mnoho výhod, jak bylo popsáno dříve. Zejména zachování koncepce právní
úpravy, jednotná úroveň povinností pro dopravce poskytující stejné služby a lepší zajištění
daňových zájmů státu (pokud jde o samotné údaje zaznamenané na paměťové jednotce
taxametru, je ochrana daňových zájmů diskutabilní, nicméně moderní taxametry umožňují
napojení na systém elektronické evidence tržeb). Zachování povinného vybavení vozidel
taxislužby taxametrem coby stanoveným měřidlem rovněž obcím jednoduše umožňuje stanovit
maximální ceny taxislužby podle ujetých kilometrů. Jedná se o variantu preferovanou většinou
členů pracovní skupiny při Ministerstvu dopravy (viz níže). Jedná se o možnou a reálnou
variantu právní úpravy.
Tato varianta má rovněž mnoho nevýhod, zejména zachování přeregulovanosti taxislužby,
která mnohé dopravce motivuje k obcházení nebo porušování právní úpravy. Hlavní nevýhodou
této varianty je absence přínosů dílčí liberalizace právní úpravy a lpění na způsobech ochrany
spotřebitele, o které spotřebitel nemá zájem.
Z hlediska možností dosáhnout cílového stavu novelizace lze konstatovat, že tato varianta je
způsobilá zamýšlených cílů dosáhnout. Přijetím této varianty lze zajistit rovné podnikatelské
prostředí na trhu lokálních přepravních služeb malými vozidly, vynutitelnost práva v dané
oblasti, usnadnění kontroly, zakotvení absentujících právních nástrojů a v mnohých směrech i
zamezení poškozování cestujících na ceně jízdného. Daných cílů však za použití týchž nástrojů
dosáhne i varianta „dílčí liberalizace“. Varianta jednotná taxislužba a varianta dílčí liberalizace
se liší především v tom, že v rámci jednotné taxislužby by byla všechna vozidla vybavena
taxametrem coby úředně ověřeným měřidlem a záznamovým zařízením a výjimka by platila
pouze pro malé množství odůvodněných případů, zatímco ve variantě dílčí liberalizace by
taxametr byl povinný pouze v případech, kdy je třeba měřit ujetou vzdálenost (ostatně taxametr
je ze své podstaty měřidlo). Funkce taxametru je v zásadě dvojí, a to ochrana spotřebitele a
ochrana daňových zájmů státu. Lze shrnout, že funkci ochrany daňových zájmů státu taxametr
neplní ideálně, hodnoty zaznamenané v taxametru jsou tak primárně psychologickou motivací
pro dopravce, aby tyto hodnoty odpovídaly daňovému přiznání. Funkce ochrany zájmů
zákazníků má vzhledem k medializaci tohoto tématu horší pověst, než odpovídá skutečnosti,
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nicméně i tak jsou v praxi často používány nezákonné úpravy taxametru a jiné způsoby
zneužívání taxametru (tzv. turbo, tzv. téčko, manipulace s desetinnou čárkou na displeji
taxametru, odpojení či zakrytí displeje taxametru, použití dvou různých taxametrů atd.).
Výsledkem je nedůvěra spotřebitele v cenu stanovenou taxametrem a zájem o znalost ceny před
přepravou. Taxametr tedy vzhledem k nákladům na jeho pořízení a provoz dostatečně neplní
zamýšlené funkce.
Nejdiskutovanějším negativem této varianty by bylo nevyslyšení společenskopolitické
poptávky po legalizaci oblíbených poskytovaných služeb. Velmi negativně by se tato varianta
dotkla provozovatelů mobilních aplikací zprostředkující nelegální služby. V rámci této varianty
by byly zakotveny právní nástroje k účinnému zamezení jejich stávajícího podnikatelského
konceptu těžícímu z nelegálního chování spolupracujících dopravců a řidičů. Tato varianta by
vedla buď k zákazu jejich činnosti, anebo ke zprostředkování legálních služeb, a to v podobě
klasické taxislužby, obdobně jako funguje aplikace Liftago (využití segmentu smluvní
taxislužby by z důvodu navrácení požadavku na zaručený elektronický podpis již nepřicházelo
v úvahu).
Tato varianta by se negativně dotkla subjektů působících v segmentu smluvní taxislužby
v souvislosti s navrácením požadavku na zaručený elektronický podpis při elektronickém
uzavírání předchozí písemné smlouvy o přepravě. Na jedné straně by tento požadavek zúžil
segment smluvní taxislužby na jeho původně zamýšlený rozsah a účel speciálních přepravních
služeb, na druhou stranu by zkomplikoval využitelnost i těm službám, pro něž je určen, rovněž
by v tomto směru absentovaly výhody možnosti dohody na zvláštních podmínkách pouhou
textovou elektronickou formou ve smyslu varianty „dílčí liberalizace“.
Tato varianta je tedy na jedné straně dostatečná k dosažení primárních cílů novelizace (zejm.
dosažení faktické rovnosti před zákonem na trhu přepravních služeb a vynutitelnosti zákonné
regulace), na druhé straně však postrádá výhody varianty „dílčí liberalizace“. V rámci této
varianty by nebylo umožněno objednatelům přeprav - podnikatelů v jiných oborech, cestovním
kancelářím, hotelům, zajišťovatelům velkých společenských událostí apod. namísto uzavírání
předchozích písemných smluv objednávat přepravní služby elektronicky, což by výrazně
usnadnilo jejich administrativu a zprostředkovaně snížilo náklady na jejich podnikání. Stejně
tak by dopravci obecně nezískali značnou volnost při sjednávání podmínek poskytovaných
přeprav se zákazníky při elektronické objednávce. Takový postup by přitom nebyl ani na úkor
zákazníků, neboť by vyžadoval souhlas objednatele zaznamenaný v textové elektronické formě.
Hotely a další typy zprostředkovatelů by rovněž bez zakotvení režimu pro elektronicky
objednané služby nemohly snadněji zprostředkovávat legální služby a byly by nuceny
vyhotovovat předchozí písemné smlouvy o přepravě se stanovenými náležitostmi (dnešní
smlouvy u hotelových přeprav standardně nesplňují zákonné požadavky) anebo
zprostředkovávat klasickou taxislužbu s cenovou regulací.
Za situace, kdy varianta „jednotná taxislužba“ i „dílčí liberalizace“ jsou stejně způsobilé
dosáhnout vytyčených cílů novelizace, jsou pro výběr nejvhodnější varianty rozhodující další
dílčí přínosy a negativa jednotlivých variant. Absenci výše popsaných výhod „dílčí
liberalizace“ považuje Ministerstvo dopravy za podstatnou pro upřednostnění následující
varianty před variantou „jednotná taxislužba“.
4.3 Varianta „dílčí liberalizace“
Jak bylo uvedeno, varianta „jednotná taxislužba“ a varianta „dílčí liberalizace“ se liší především
v tom, že v rámci „jednotné taxislužby“ by byla všechna vozidla vybavena taxametrem coby
úředně ověřeným měřidlem a záznamovým zařízením a výjimka by platila pouze pro malé
množství odůvodněných případů, zatímco ve variantě dílčí liberalizace by taxametr byl povinný
pouze v případech, kdy je třeba měřit ujetou vzdálenost (ostatně taxametr je ze své podstaty
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měřidlo). V případě varianty „dílčí liberalizace“ by ochrana spotřebitele a ochrana daňových
zájmů státu byly zajišťovány jinými způsoby. Jelikož tedy taxametr vzhledem k nákladům na
jeho pořízení a provoz dostatečně neplní zamýšlené funkce, jeví se jako logičtější zvolit
variantu „dílčí liberalizace“ právní úpravy a požadovat taxametr tam, kde bude plnit svou
původní funkci, a to měřit vzdálenost.
Tato varianta, stejně jako varianta „jednotná taxislužba“ by zajistila dosažení vytyčených cílů
právní úpravy, tedy rovné podnikatelské prostředí na trhu lokálních přepravních služeb malými
vozidly, vynutitelnost práva v dané oblasti, usnadnění kontroly, zakotvení absentujících
právních nástrojů a v mnohých směrech i zamezení poškozování cestujících na ceně jízdného.
Tato varianta však přináší i další výhody nad rámec varianty „jednotná taxislužba“ a
přizpůsobuje právní úpravu společenskému a technologickému vývoji. Populárním přínosem
této varianty by bylo vyhovění společenskopolitické poptávce po legalizaci oblíbených
poskytovaných služeb, které by po mohly fungovat v zásadě stejným způsobem jako doposud,
avšak legálně. V rámci této varianty by rovněž bylo umožněno objednatelům přeprav podnikatelů v jiných oborech, cestovním kancelářím, hotelům, zajišťovatelům velkých
společenských událostí apod. namísto uzavírání předchozích písemných smluv objednávat
přepravní služby elektronicky, což by výrazně usnadnilo jejich administrativu a
zprostředkovaně snížilo náklady na jejich podnikání. Stejně tak by dopravci obecně získali
značnou volnost při sjednávání podmínek poskytovaných přeprav se zákazníky při elektronické
objednávce. Takový postup by přitom nebyl ani na úkor zákazníků, neboť by vyžadoval souhlas
objednatele zaznamenaný v textové elektronické formě. Hotely a další typy zprostředkovatelů
by rovněž mohly snadněji zprostředkovávat legální služby a nebyly by nuceny vyhotovovat
předchozí písemné smlouvy o přepravě se stanovenými náležitostmi.
Stejně jako u zhodnocení předchozí varianty tedy lze za situace, kdy varianta „jednotná
taxislužba“ i „dílčí liberalizace“ jsou stejně způsobilé dosáhnout vytyčených cílů novelizace,
konstatovat, že pro výběr nejvhodnější varianty budou rozhodující další dílčí přínosy a negativa
jednotlivých variant. Absenci výše popsaných výhod „dílčí liberalizace“ považuje Ministerstvo
dopravy za podstatnou pro upřednostnění následující varianty před variantou „jednotná
taxislužba“.
Pořadí variant lze tedy stanovit následovně:
1. Varianta „dílčí liberalizace“
2. Varianta „jednotná taxislužba“, která je rovněž variantou reálně možnou

3. Nulová varianta, kterou lze pro fixaci stávající faktické nerovnosti před zákonem a
nevynutitelnosti právní úpravy zcela odmítnout.
V rámci varianty „dílčí liberalizace“ se do budoucna předpokládá výrazný rozmach přeprav
objednaných elektronicky. Jednak se k tomuto segmentu patrně připojí velká část přeprav, které
již dnes jsou elektronicky objednávány, avšak nenaplňují předchozí písemné smlouvy podle
současné úpravy. Dále vzhledem k zavedení tohoto nového způsobu provozování taxislužby
lze očekávat nárůst počtu mobilních aplikací zprostředkujících přepravy – ať již to budou nové
aplikace konkurující stávajícím, anebo specializované aplikace např. pro hotelové přepravy,
firemní přepravy anebo lokální přepravy po turistických centrech. Vzhledem k aktuální
politické diskuzi o omezení či zrušení zmocnění obcí ke stanovení lokálních požadavků na
řidiče taxislužby, tzn. omezení bariér přístupu k povolání řidiče taxislužby, lze předpokládat i
dočasný nárůst počtu řidičů do doby ustálení a narovnání trhu.
5.

Implementace doporučené varianty a vynucování

Zvolená varianta dílčí liberalizace právní úpravy taxislužby je charakteristická snížením
zatížení dopravců povinnostmi. V tomto směru lze přepokládat, že vynucování menšího
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množství povinností nebude obtížnější než za stávajícího právního stavu. Ke zlepšení
vymahatelnosti práva přispěje jednak úprava institutu zadržení průkazu řidiče taxislužby a také
zakotvení odpovědnosti zprostředkovatelů taxislužby, dále zavedení povinností
zprostředkovatelů taxislužby, což přispěje k tomu, že dopravci a řidiči v taxislužbě budou
držiteli příslušných veřejnoprávních povolení (koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby).
Ke zlepšení vymahatelnosti práva v rámci segmentu smluvní taxislužby přispěje označení
všech vozidel evidenční nálepkou vozidla taxislužby, budou tedy v provozu pro kontrolní
orgány rozeznatelná. Lze nicméně vyjádřit obavy z vymahatelnosti práva vůči zahraničním
zprostředkovatelům. Je sice pravdou, že Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku č. j. C-434/15
ze dne 20. 12. 2017 judikoval, že zprostředkovatelská činnost společnosti Uber je natolik úzce
spjatá s vlastní přepravní službou, že je ve smyslu SFEU je třeba ji považovat za službu v oblasti
dopravy, která může být upravena na úrovni členských států, a nikoli za čistě službu informační
společnosti, která je regulována na unijní úrovni a u níž je zaručen volný pohyb služeb z jiného
členského státu, tzn. že na zprostředkovatelskou činnost společnosti Uber je třeba vnitrostátního
živnostenského oprávnění. Do dnešní doby (únor 2019) však Ministerstvo dopravy nemá
informace o tom, že by nizozemská pobočka společnosti Uber na území České republiky získala
živnostenské oprávnění, respektive, že by zde usídlená odnož této společnosti v České
republice zprostředkovávala dopravu. Vedení sankčního řízení se zahraniční společností přitom
lze z povahy věci požadovat za problematické. Na druhou stranu k vymahatelnosti právní
úpravy by měla přispět možnost uložit správní trest zákazu činnosti zprostředkovateli
taxislužby, byť i u tohoto institutu může být jeho účinnost vůči zahraniční osobě omezená.
6.

Přezkum účinnosti regulace

Při přezkumu účinnosti regulace ve znění přijímané novely bude postupováno stejně jako
doposud při předchozích novelizacích zákona. Ministerstvo dopravy nadále bude v kontaktu
s praxí a průběžně bude vyhodnocovat účinnost nové právní úpravy. Zástupci ministerstva se
nadále budou setkávat jak se zástupci státní správy na obvyklých i ad hoc jednáních, kontrolách
dopravních úřadů apod., tak i se zástupci praxe – dopravců, zprostředkovatelů apod. Vlastní
poznatky bude ministerstvo čerpat i z pozice odvolacího orgánu a orgánu vrchního státního
dozoru.
Jak bylo popsáno v bodě 1.5, je značně problematické stanovit objektivně měřitelné ukazatele,
zejm. proto, že dosažení jednotlivých cílů novelizace bude mít v týchž ukazatelích zcela
protichůdné tendence. Jak bylo zmíněno, počet uložených pokut a kaucí, počet negativních
kontrolních zjištění nebo výše uložených či vybraných pokut a kaucí nejsou relevantními
ukazateli, neboť nejsou primárně ovlivňovány mírou poctivosti dopravců a řidičů, nýbrž
zakotvením právních nástrojů, mírou obtížnosti provádění kontrol v problematických
segmentech taxislužby či personálním zajištěním dopravních úřadů. Pokud se podaří zefektivnit
kontrolní činnost, stoupne počet kontrolních zjištění a uložených pokut. Naproti tomu zakotvení
povinností zprostředkovatelů přestane motivovat k porušování zákona ze strany dopravců a
řidičů a míra porušování právních předpisů poklesne. Primárně tak budou sledovány tři
ukazatele, a to:


Poměr zjištění protiprávních jednání u přeprav objednaných přes mobilní aplikace
oproti konstatování, že u kontrolovaného dopravce či řidiče poskytujícího přepravy přes
aplikaci žádné porušení zákona zjištěno nebylo. Cílem novelizace je zamezit
systémovému nastavení této oblasti podnikání na ignoranci právní úpravy a dosáhnout
stavu, kdy zjištěná porušení zákona u jednotlivých kontrolovaných subjektů budou
individuální a nahodilá. Tyto informace budou Ministerstvu dopravy přístupné z jeho
činnosti odvolacího správního orgánu pro pražskou taxislužbu a také z průběžné
komunikace s Magistrátem hl. m. Prahy, popř. dopravními úřady v dalších městech, kde
31

budou předmětné mobilní aplikace
zprostředkovatelů, dopravců a řidičů.

působit,

dále

také

přímo

se zástupci



Rozrůzněná zjištění naplnění skutkových podstat jednotlivých přestupků u dopravců a
řidičů využívajících mobilní aplikace. Tento ukazatel má mnoho společného s výše
uvedeným ukazatelem, rovněž vypovídá o systémovém nastavení uživatelů určité
aplikace. Rovněž v tomto směru je cílovým stavem novelizace zamezit systémovému
nastavení této oblasti podnikání na ignoranci právní úpravy a dosáhnout stavu, kdy
zjištěná porušení zákona u jednotlivých kontrolovaných subjektů budou individuální a
nahodilá. Jak již bylo uvedeno výše, tyto informace budou Ministerstvu dopravy
přístupné z jeho činnosti odvolacího správního orgánu pro pražskou taxislužbu a také
z průběžné komunikace se zástupci dotčených dopravních úřadů i praxe.



Míra společenského napětí mezi dopravci poskytující jednotlivé typy služeb a mezi
dopravci a cestujícími. K těmto informacím mají dopravní úřady i Ministerstvo dopravy
přístup z vlastního provádění kontrolní činnosti, z vedení správních řízení, námitek a
sdělení účastníků řízení i jiných dopravců a řidičů, z průběžných jednání se zástupci
dopravců a řidičů i s jednotlivými dopravci a řidiči, se zprostředkovateli taxislužby,
stížností cestujících, nebo i z mediální atmosféry, sociálních sítí apod.

Pokud jde o segment smluvní taxislužby, dnes je kvůli popsaným obtížím kontrolován jen
minimálně, zatímco po zavedení povinného označení evidenční nálepkou vozidla taxislužby
pro veškerá vozidla taxislužby budou moci být kontroly reálně prováděny i v tomto segmentu.
V rámci tohoto segmentu se tedy dosažení cílového stavu novelizace projeví nejprve prudkým
nárůstem kontrolních zjištění a sankcionování oproti nyní v zásadě nulovým hodnotám (tento
nárůst bude svědčit o účinnosti nových kontrolních mechanismů) a posléze postupným
snižováním míry zjištěných porušení zákona a sankcionování (tento následný pokles bude
svědčit o postupném zvyšování poctivosti dopravců a řidičů v této oblasti podnikání a rozšíření
povědomí o nutnosti dodržovat právní předpisy i na tomto úseku podnikání). V tomto ohledu
bude Ministerstvo dopravy rovněž čerpat informace z jeho činnosti odvolacího správního
orgánu pro pražskou taxislužbu a také z průběžné komunikace s Magistrátem hl. m. Prahy a
ostatními dopravními úřady, při kontrolách úrovně výkonu státní správy na jednotlivých
územně samosprávných celcích a v té souvislosti probíhajících konzultacích, dále také od
dopravců a řidičů či jejich profesních sdružení.
7.

Konzultace a zdroje dat

Před zpracováním návrhu novely proběhlo velké množství jednání na různých úrovních,
především lze zmínit osm jednání pracovní skupiny k novému pojetí taxislužby organizované
od ledna 2017 do června 2018 Ministerstvem dopravy. Jednání této pracovní skupiny se
účastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a
sociálních věcí, Úřadu vlády, Generálního finančního ředitelství, České obchodní inspekce,
Magistrátu hl. m. Prahy, Magistrátu města Brna, Policie České republiky, Českého
metrologického institutu, Hospodářské komory (skrze ní i na čas zástupce společnosti Uber),
Asociace koncesionářů v taxislužbě, Sdružení českých taxikářů, Liftago, dispečinků City Taxi,
A A A radiotaxi, PROFESIONAL TAXI a distributora taxametrů Czech Iveka.
Jednáním této pracovní skupiny předcházela jednání pracovní skupiny ke sdílené ekonomice
při Úřadu vlády ČR. Tato pracovní skupina se scházela od podzimu 2016 do konce roku 2017,
byla složena ze zástupců státních úřadů a dotčených podnikatelských subjektů nejen z oblasti
dopravy a zabývala se problematikou sdílené ekonomiky a digitálních platforem především
v oblastech dopravy, ubytovacích služeb a finančnictví. V prosinci 2017 proběhla i jednání s
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koordinátorem digitální agendy při Úřadu vlády ČR, jednalo se o užší jednání zástupců
dotčených ministerstev k problematice sdílené ekonomiky.
Dále proběhlo velké množství samostatných jednání se zástupci dotčených ministerstev
k dílčím problémům – s Ministerstvem průmyslu a obchodu byla od počátku roku 2017 na pěti
jednáních řešena problematika podnikání, živností, stanovených měřidel, přístupu na trh,
s Ministerstvem financí byla v lednu 2018 na dvou jednáních řešena problematika daní a cenové
regulace, s Ministerstvem vnitra v lednu 2018 proběhlo jednání k otázce elektronického
podepisování smluv.
Dále proběhlo množství jednání a konzultací se zástupci praxe. Jednak bylo uskutečněno
mnoho dvoustranných či vícestranných jednání se zástupci dopravců v taxislužbě a dispečinků
taxislužby, zejm. lze zmínit dvě širší jednání v březnu 2017 a lednu 2018. Samostatně lze zmínit
opakovaná dvoustranná jednání se zástupci provozovatelů předmětných mobilních aplikací,
společností Uber a Taxify a také Liftago.
Dále je třeba uvést též informace o politické úrovni jednání. Na jaře roku 2018 v době eskalace
společenskopolitického napětí způsobeného praktikami spojenými s aplikací Uber a
protestními akcemi zástupců dopravců v taxislužbě proběhlo vícero jednání na úrovni ministra
dopravy a zástupců poslaneckých klubů. Výsledkem těchto jednání byla dohoda napříč
poslaneckými kluby o podpoře dílčí liberalizace právní úpravy taxislužby, konkrétně umožnění
poskytování přeprav formou taxislužby bez použití taxametru z předpokladu, že přeprava byla
objednána mobilní aplikací a cestující předem odsouhlasil cenu za přepravu.
Zástupci politických klubů vznesli požadavek na zavedení povinného pojištění v taxislužbě.
Tato problematika následně byla písemnou formou konzultována s Českou asociací pojišťoven.
Jelikož aktuální novelizace časově navazuje na novelu zákona o silniční dopravě z podzimu
2017, která primárně řešila problematiku autobusové dopravy, proběhla i navazující jednání
k problematice hromadné dopravy se zástupci Sdružení dopravních podniků nebo zástupci
Asociace horských středisek České republiky.
Vedle uvedených konzultací a stanovisek bylo při zpracování novelizace samozřejmě
vycházeno z vlastních poznatků pracovníků Ministerstva dopravy a skutečnostem jim známých
z úřední činnosti, zejm. z poskytování metodické pomoci a průběžného kontaktu s pracovníky
dopravních úřadů, dopravci a řidiči taxislužby, agendy odvolacího řízení a kontrolní činnosti
v rámci státní správy atd.
8.

Kontakt na zpracovatele RIA

Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace zpracovala Mgr. Jana Nádvorníková, vedoucí
oddělení státní správy, odbor veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy, tel. 702 015 482, e-mail:
jana.nadvornikova@mdcr.cz.

33

Platné znění zákona č. 111/1994 Sb. s vyznačením navrhovaných změn
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie13)
podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo")
prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti
právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na
tomto úseku.
(2) Ustanovení § 22 a 23 včetně souvisejících ustanovení o státním odborném dozoru a
o pokutách se vztahují na veškerou silniční dopravu nebezpečných věcí (za účelem podnikání i
za jiným účelem) po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích a volném terénu s výjimkou dopravy těchto věcí prováděné
ozbrojenými silami nebo ozbrojenými bezpečnostními bezpečnostními sbory při plnění
vlastních úkolů.
(3) Ustanovení § 26 až 33 včetně souvisejících ustanovení o státním odborném dozoru
a o pokutách se vztahují na veškeré provozování mezinárodní silniční dopravy (za účelem
podnikání i za jiným účelem) s výjimkou dopravy prováděné ozbrojenými silami při plnění
vlastních úkolů nebo dopravy prováděné podle odstavce 4.
(4) Zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické
osoby - provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob, pokud není prováděna za
úplatu.

§2
Základní pojmy
(1) Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní
doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní
doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu.
(2) Silniční doprava pro vlastní potřeby je doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská
činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních
předpisů1) a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava
osob, zvířat nebo věcí.
(3) Silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem
silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož
předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.
(4) Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu. Tuzemský
dopravce je dopravce, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese1)
nebo silniční dopravu pro vlastní potřeby k zajištění své podnikatelské činnosti vykonávané na
1

základě živnostenského nebo jiného oprávnění uděleného podle zvláštního právního předpisu
orgánem České republiky. Podnikatel v silniční dopravě je tuzemský dopravce provozující
silniční dopravu pro cizí potřeby.
(5) Vnitrostátní silniční doprava je doprava, kdy výchozí místo, cílové místo a celá
dopravní cesta leží na území jednoho státu. Za vnitrostátní silniční dopravu se rovněž považuje
doprava, kdy výchozí místo a cílové místo leží na území jednoho členského státu Evropské unie
nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace (dále jen „členský stát“), ale část jízdy se uskuteční na území jiného členského
státu, pokud na území jiného členského státu není umístěna zastávka pro nástup nebo výstup
cestujících nebo nedojde k nakládce nebo vykládce zvířat nebo věcí.
(6) Mezinárodní silniční doprava je doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží
na území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice leží na území
téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu, nejedná-li se o vnitrostátní silniční
dopravu.
(7) Linková osobní doprava je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené
trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách.
Linkovou osobní dopravu lze provozovat formou veřejné linkové dopravy nebo formou zvláštní
linkové dopravy, a to jako vnitrostátní nebo mezinárodní. Přitom se rozumí
a) veřejnou linkovou dopravou doprava, při které jsou přepravní služby nabízeny podle předem
vyhlášených podmínek a jsou poskytovány k uspokojování přepravních potřeb; pokud je
doprava uskutečňována pro potřeby města a jeho příměstských oblastí, jedná se o městskou
autobusovou dopravu,
b) zvláštní linkovou dopravou doprava určených vybraných skupin cestujících s vyloučením
ostatních osob.
(8) Mezinárodní kyvadlová doprava je osobní doprava, kterou jsou předem vytvořené
skupiny cestujících přepravovány více jízdami tam a zpět ze stejné výchozí oblasti do stejné
cílové oblasti. Tyto skupiny cestujících, které byly přepraveny do cílové oblasti, budou při
pozdější jízdě přepraveny zpět do výchozí oblasti. První jízda zpět a poslední jízda tam v řadě
kyvadlových jízd musí být uskutečněna bez cestujících, zavazadel nebo věcí.
(9) Taxislužba je osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob
včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není
linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní
silniční dopravou.
(10) Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření
přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem přepravy, jejímž předmětem je
poskytnutí taxislužby.
(10) (11) Příležitostná osobní silniční doprava je neveřejná osobní doprava pro cizí
potřeby, která není linkovou osobní dopravou nebo mezinárodní kyvadlovou dopravou a kterou
se na základě předchozí objednávky zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly
určenými k přepravě
a) nejvýše 9 osob včetně řidiče, jedná-li se o mezinárodní dopravu, nebo
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b) více než 9 osob včetně řidiče.
(11) (12) Určeným terminálem je terminál podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě27), který se nachází na
území statutárního města, a na kterém je povolena zastávka pro výstup nebo nástup cestujících
alespoň na jedné mezinárodní lince. Ministerstvo dopravy uveřejní seznam určených terminálů
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(12) (13) Náhradní autobusová doprava je linková osobní doprava provozovaná namísto
dočasně přerušené nebo dočasně omezené drážní dopravy na dráze celostátní, regionální,
tramvajové, trolejbusové nebo na dráze speciální1a).
(13) (14) Linka je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a
cílovou zastávkou a ostatními zastávkami, na níž jsou poskytovány přepravní služby podle
platné licence nebo povolení a podle schváleného jízdního řádu. Spoj je dopravní spojení v
rámci linky, které je časově a místně určené jízdním řádem.
(14) (15) Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené
pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
(15) (16) Malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo
určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
(16) (17) Kombinovaná doprava je systém přepravy zboží v jedné a téže přepravní
jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo silničním
vozidle, které při jedné jízdě využije též železniční nebo vodní dopravu. Svoz a rozvoz v rámci
kombinované dopravy je silniční doprava přepravních jednotek kombinované dopravy a
silničních vozidel, pokud využijí též železniční nebo vodní dopravu, z místa jejich nakládky,
případně vykládky do překladiště kombinované dopravy nebo z překladiště kombinované
dopravy do místa jejich vykládky, případně nakládky.
(17) (18) Veřejným zájmem v oblasti kombinované dopravy se rozumí zájem na
podpoře ekologicky šetrnějšího druhu dopravy. Podporou kombinované dopravy ve veřejném
zájmu se rozumí sleva na dani podle zvláštního právního předpisu a další podpory poskytované
v souladu s právem ES a s postupy v něm stanovenými.
(18) (19) Okružní jízda je mezinárodní příležitostná přeprava osob na objednávku po
předem vyhrazené okružní trase, na níž je stejným silničním vozidlem přepravována stejná
skupina cestujících.
(19) (20) Celostátní informační systém o jízdních řádech je informační systém
obsahující informace o přepravním spojení, který vede pro potřeby veřejnosti Ministerstvo
dopravy nebo jím pověřená právnická osoba.
(20) Tarif v silniční dopravě je sazebník cen za jednotlivé přepravní výkony při
poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití.
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§3
Povinnosti tuzemského dopravce
(1) Tuzemský dopravce je povinen
a) provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena státní poznávací značka České
republiky a které je zapsáno v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu14),
b) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie4d) zajistit, aby řidiči dodržovali
ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, pokud
pro určité kategorie vozidel prováděcí právní předpis anebo mezinárodní smlouva, která je
součástí právního řádu, nestanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie4d)
doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jinak,
c) v mezinárodní dopravě zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno pouze za předpokladu, že
je najato bez řidiče, vozidlo řídí dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, a aby ve vozidle byla
při jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační značky najatého vozidla a pracovní
smlouva řidiče, pokud není řidič zároveň dopravcem.
(2) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, je povinen
a) zajistit, aby řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a
době odpočinku podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie4d) nebo
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, a
b) uchovat záznam podle písmene a) o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a
době odpočinku podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie 4e) nebo
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, a doklad o nákladu po dobu 1 roku od ukončení
přepravy.
(3) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly je povinen
zajistit, aby v každém vozidle byly při provozu tyto doklady:
a) záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, pokud je
povinen jej vést zajistit jeho vedení podle odstavce 2, a,
b) doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu.
(4) Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době
odpočinku, náležitosti tohoto záznamu a období, za které musí být záznamy o době řízení
vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku ve vozidle, a doklady, které musí být k
tomuto záznamu přiloženy, stanoví prováděcí právní předpis.
…
§5
Dopravní Jde-li o koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly,
dopravní úřad vydává stanovisko k podané žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o
udělení koncese, ve kterém uvede, zda souhlasí s udělením koncese. K žádosti o koncesi pro
provozování silniční dopravy malými vozidly vydá dopravní úřad vždy souhlasné stanovisko.
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…
§ 8a
(7) Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku podle odstavce 2 písm. a)
stanoví Ministerstvo dopravy a zveřejní je ve Věstníku dopravy způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Postup při skládání zkoušky odborné způsobilosti, způsob jejího hodnocení
a podmínky opakování zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.
….
§9
Povinnosti podnikatele v silniční dopravě
(1) Podnikatel v silniční dopravě je povinen označit velká vozidla, která používá k
podnikání, svým obchodním jménem. Způsob označení stanoví prováděcí předpis.
(2) (1) Podnikatel v silniční dopravě je povinen zajistit, aby
a) v každém vozidle používaném k podnikání byly při jeho provozu
1. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, jde-li o vnitrostátní veřejnou linkovou
osobní dopravu, nebo
2. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, smlouva o mezinárodní zvláštní linkové
dopravě, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie18), a další doklady vztahující se
k prováděné přepravě vydané podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské
unie13) nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, v ostatních
případech,
b) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze
osoba, u které není překážka spolehlivosti podle odstavce 3 odstavce 2 písm. b) nebo c), a
c) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze
osoba spolehlivá.
(3) (2) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,
a) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce
řidiče taxislužby spočívající v
1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,
1. 2. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není v souladu
s cenovými předpisy,
2. 3. nepořízení záznamu o přepravě,
3. 4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu nebo uvedení
nepravdivých údajů v dokladu o přepravě,
4. 5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo
5. 6. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,
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b) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v
1. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po
užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné
návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn
alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
c) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví,
ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní
rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže, podvodu, nebezpečného
vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití,
poškozování spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo
d) komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce
řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.
(4) (3) Podnikatel v silniční dopravě je dále povinen:
a) provádět opravy velkých vozidel s výjimkou drobných oprav na plochách k tomu určených
a doklad o provádění údržby mimo vlastní prostory uchovat po dobu 2 let a
b) před zahájením provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude
provozovat dopravu, jejich státní poznávací značku České republiky, největší povolenou
hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní
označení a nahlásit do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti každou změnu v těchto údajích.
(5) (4) Za účelem posouzení spolehlivosti si dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy
vyžádá podle zákona upravujícího Rejstřík trestů5c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) (5) Orgán, který uložil správní trest za přestupek podle odstavce 3 odstavce 2 písm.
a) anebo trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče
taxislužby, zašle opis pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu, v jehož územním obvodu
má pachatel trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo jiný povolený pobyt.
(7) (6) Byl-li přiznán odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí, kterým byl uložen
správní trest za přestupek, považuje se pro účely posouzení spolehlivosti za den uložení
správního trestu den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o žalobě.
…
§ 13
(1) Jde-li o linkovou dopravu bez smlouvy o veřejných službách, vyžádá si dopravní
úřad před vydáním rozhodnutí o udělení licence závazné stanovisko dopravního úřadu, v jehož
správním obvodu má být na trase posuzované linky umístěna zastávka (dále jen "dotčený
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úřad"), k posouzení, zda v jeho správním obvodu není dán důvod pro neudělení licence podle
§ 12 odst. 2.
(2) Je-li dán důvod pro neudělení licence, dotčený úřad v závazném stanovisku vymezí
a odůvodní, v jakých případech a za jakých okolností by posuzovaná doprava byla nadbytečná
s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky v jeho správním obvodu veřejnou
osobní dopravou na základě smlouvy o veřejných službách a měla negativní ekonomické
dopady na tuto dopravu.
(3) Závazné stanovisko podle odstavců 1 a 2 vydá dotčený úřad do 30 dnů ode dne, kdy
žádost obdržel. Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stanovisko, platí, že bylo
vydáno souhlasné stanovisko.
…
§ 16c
(1) Jde-li o mezinárodní dopravu bez smlouvy o veřejných službách, vyžádá si
Ministerstvo dopravy před vydáním rozhodnutí o udělení licence závazné stanovisko dotčeného
úřadu k posouzení, zda v jeho správním obvodu není dán důvod pro neudělení licence podle §
16b odst. 2.
(2) Je-li dán důvod pro neudělení licence, dotčený úřad v závazném stanovisku vymezí
a odůvodní, v jakých případech a za jakých okolností by z hlediska navrženého jízdního řádu
byla posuzovaná doprava nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky
v jeho správním obvodu veřejnou osobní dopravou na základě smlouvy o veřejných službách a
měla negativní ekonomické dopady na tuto dopravu.
(3) Závazné stanovisko podle odstavců 1 a 2 vydá dotčený úřad do 30 dnů ode dne, kdy
žádost obdržel. Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stanovisko, platí, že bylo
vydáno souhlasné stanovisko.
…
§ 16f
(1) Jízdní řád pro veřejnou linkovou osobní dopravu nebo jeho změnu schvaluje na
žádost dopravce
a) dopravní úřad, který udělil licenci, jde-li o vnitrostátní linkovou osobní dopravu,
b) Ministerstvo dopravy, jde-li o mezinárodní linkovou osobní dopravu.
(2) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy jízdní řád nebo jeho změnu schválí, pokud
a) je v souladu s licencí nebo povolením,
b) časové údaje nejsou v rozporu se stavebními nebo dopravně technickými vlastnostmi
pozemních komunikací nebo pravidly silničního provozu nebo místní úpravou provozu na
pozemních komunikacích v úsecích, po kterých je linka vedena,
c) není v rozporu s prostorovými parametry zastávek a jejich časovým využitím vozidly jiných
linek a
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d) obsahuje pouze spoje podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících32), jde-li
o linkovou dopravu na základě smlouvy o veřejných službách nebo mezinárodní dopravu na
základě smlouvy o veřejných službách.
(3) Jde-li o mezinárodní linkovou osobní dopravu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie18), Ministerstvo dopravy jízdní řád schválí v rámci povolení k provozování této
dopravy, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2 písm. b) až d).
(4) Jde-li o mezinárodní dopravu bez smlouvy o veřejných službách, Ministerstvo
dopravy změnu jízdního řádu neschválí, pokud by mezinárodní doprava bez smlouvy o
veřejných službách byla z hlediska požadované změny jízdního řádu nadbytečná s ohledem na
zajištěnost přepravních potřeb veřejnou osobní dopravou na základě smlouvy o veřejných
službách a měla negativní ekonomické dopady na tuto dopravu. Před vydáním rozhodnutí o
změně jízdního řádu si Ministerstvo dopravy vyžádá závazné stanovisko dotčeného úřadu k
posouzení, zda v jeho správním obvodu není dán důvod pro neschválení změny jízdního řádu
podle věty první. Závazné stanovisko vydá dotčený úřad do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.
Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné
stanovisko. Závazné stanovisko dotčeného úřadu se nevyžaduje, pokud se změna jízdního řádu
nedotkne jeho správního obvodu nebo je-li změna jízdního řádu navázána na předchozí změnu
licence.
(5) Jde-li o odchylku v provozování dopravy podle § 18 odst. 2, předloží dopravce návrh
výlukového jízdního řádu ke schválení bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření pozemní
komunikace nebo o objížďce dozvěděl. Výlukový jízdní řád se schválí, jsou-li splněny
podmínky podle odstavce 2 písm. b) a c) a je-li linka vedena odchylně od licence pouze v
nezbytném rozsahu a v souladu s rozhodnutím o uzavírce nebo objížďce, bylo-li vydáno.
Výlukový jízdní řád nahrazuje po dobu trvání odchylky v provozování dopravy jízdní řád
schválený podle odstavce 2.
(6) Pokud dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy jízdní řád, výlukový jízdní řád nebo
jejich změnu schválí, může namísto písemného vyhotovení rozhodnutí vyznačit na jízdním řádu
doložku schválení, která obsahuje údaj, že byl jízdní řád schválen, označení správního orgánu,
který jízdní řád schválil, jméno, příjmení a podpis oprávněné úřední osoby, otisk úředního
razítka a datum schválení jízdního řádu. Jízdní řád opatřený doložkou schválení se doručuje
žadateli. Proti rozhodnutí, kterým byl jízdní řád nebo výlukový jízdní řád schválen nebo
kterým byla schválena jejich změna, se nelze odvolat; to neplatí v případě rozhodnutí
podle odstavce 3.
(7) Jde-li o dopravu provozovanou bez licence podle § 10 odst. 2, jízdní řád se nevydává.
Dopravce je v takovém případě povinen zveřejnit v zastávkách informaci o vedení linky a
časech příjezdů a odjezdů dopravních spojení.
(8) O změně jízdního řádu spočívající výlučně ve změně názvu zastávky může dopravní
úřad nebo Ministerstvo dopravy rozhodnout i z moci úřední, pokud ke změně názvu zastávky
nedošlo z důvodu na straně dopravce.
§ 17
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(1) Schválený jízdní řád postoupí dopravní úřad Ministerstvu dopravy, které vede pro
potřeby veřejnosti celostátní informační systém o jízdních řádech. Ministerstvo dopravy může
vedením tohoto systému pověřit právnickou osobu.
(2) V celostátním informačním systému o jízdních řádech jsou vedeny údaje
obsažené v jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, veřejné drážní osobní
dopravy a veřejné osobní vodní dopravy a názvy zastávek linkové osobní dopravy.
(2) (3) Změny jízdních řádů veřejné vnitrostátní linkové dopravy lze provádět pouze v
termínech zveřejněných Ministerstvem dopravy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) (4) Z důvodu veřejného zájmu nebo zásahu vyšší moci může dopravní úřad
rozhodnout o změně jízdního řádu veřejné vnitrostátní linkové dopravy i v době jeho platnosti
k jinému termínu.
(4) (5) Odstavec 2 Odstavec 3 se nevztahuje na jízdní řády městské autobusové dopravy
provozované na území města.
(5) (6) Způsob zpracování, předkládání ke schválení a uveřejňování, obsah a formální
náležitosti jízdního řádu a jeho změn a organizaci celostátního informačního systému o jízdních
řádech stanoví prováděcí předpis.
§ 17a
(1) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy pro účely vydání rozhodnutí o udělení,
změně nebo odnětí licence nebo schválení jízdního řádu, výlukového jízdního řádu nebo jejich
změny nebo dotčený úřad pro účely vydání závazného stanoviska si mohou vyžádat vyjádření
a) dopravního nebo silničního správního úřadu, v jehož správním obvodu má být linka vedena,
b) obce, v jejímž územním obvodu má být na trase linky zastávka,
c) Ministerstva dopravy,
c) d) právnické osoby založené pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných
veřejných služeb v přepravě cestujících32), nebo
d) e) vlastníka nebo správce pozemní komunikace, po které má být vedena linka.
(2) Lhůta pro předložení vyjádření je 15 10 dnů ode dne obdržení žádosti, není-li v
žádosti stanovena lhůta delší.
…
§ 18a
Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy
(1) Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy a jiná osoba pověřená dopravcem
veřejné linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce (dále jen
"pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich
bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená
osoba je oprávněna
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a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným
jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího
nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád,
pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou
přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být
ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním
přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují
zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména
obsaditelnost vozidla,
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo
vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobním dokladem a sdělil osobní údaje podle
odstavce 2 písm. c).
…
§ 18c
Náhradní autobusová doprava
(1) Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní, regionální, tramvajové,
trolejbusové nebo speciální je oprávněn provozovat náhradní autobusovou dopravu za
přerušenou nebo dočasně omezenou drážní dopravu na dráze.
(2) Provozovatel drážní dopravy podle odstavce 1 nebo jím pověřený dopravce může
provozovat náhradní autobusovou dopravu, pokud má platnou koncesi pro silniční motorovou
osobní dopravu podle zvláštního právního předpisu.1) Pro provozování náhradní autobusové
dopravy, která nepřesahuje 60 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se nevyžaduje udělení
licence a schválení jízdního řádu; vedení linky a umístění zastávek musí být z hlediska
bezpečnosti silničního provozu schváleno Policií České republiky.
(3) Provozovatel drážní dopravy podle odstavce 1 je povinen označit vozidlo použité
pro náhradní autobusovou dopravu slovy "náhradní doprava". Ustanovení § 18 odst. 1 písm. e)
se použijí přiměřeně.
(4) Náhradní doprava musí umožnit přepravu osob s omezenou schopností pohybu a
orientace v rozsahu odpovídajícím přerušené drážní dopravě na dráze.
…

Díl 5
Taxislužba
§ 21
Podmínky provozování taxislužby
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(1) Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které
a) je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (dále jen „vozidlo taxislužby“) a označeno
evidenční nálepkou vozidla taxislužby, která byla pro toto vozidlo vydána, nebo
b) poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy (dále jen „vozidlo cestujícího“).
(2) Dopravce při provozování taxislužby nesmí použít vozidlo taxislužby, které pro něj
není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby vozidlem
taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu
jiná osoba.
(3) Dopravce je při provozování taxislužby povinen zajistit, aby práci řidiče
taxislužby vykonávala osoba, která
a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou sám
dopravce nebo jeho manžel nebo registrovaný partner, a
b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
(3) (4) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit,
aby při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících,
a) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo
spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,
b) vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
c) a) vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno
1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a
2. jménem a příjmením, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem
dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před
jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,
d) b) vozidlo taxislužby bylo vybaveno
1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu6a), jejíž součástí
je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna (dále jen
„taxametr“),
2. knihou taxametru a
3. záznamy o přepravě podle písmene h) písmene f) z právě probíhajícího dne nebo záznamem
o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem
taxislužby žádná přeprava uskutečněna,
e) c) v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,
f) d) zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,
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g) e) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu
přepravy,
h) f) řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru
záznam o přepravě a
i) g) řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny
taxametru, pokud o něj cestující požádá.
(4) (5) Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby poskytována
přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, bylo toto vozidlo vybaveno všemi
smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich
kopiemi. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a
ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na
jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy. Při poskytování přepravy vozidlem
taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy se nepoužije odstavec 3 písm. c) a f); pokud
vozidlo taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno taxametrem, nepoužije se
dále odstavec 3 písm. d), e) a g) až i).
(5) (6) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným
vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy
podle odstavce 4 a přepravu bez této smlouvy.
(6) (7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je dále povinen
a) vést záznamy o provozu vozidla taxislužby a tyto záznamy spolu se záznamy o přepravě
podle odstavce 3 písm. h) a smlouvami podle odstavce 4 uchovávat nejméně po dobu 1 roku od
ukončení přepravy, k níž se vztahují, a
b) zajistit, aby v době, kdy je s vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí
písemné smlouvy podle odstavce 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo je vozidlo
taxislužby použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo označeno svítilnou
podle odstavce 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto
označením.
(5) Splnění povinností podle odstavce 4 se nevyžaduje, je-li přeprava poskytnuta
na základě písemné smlouvy uzavřené před zahájením přepravy, která
a) obsahuje
1. identifikační údaje smluvních stran, kterými jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení,
obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídla a datum narození nebo
identifikační číslo dopravce a objednatele přepravy,
2. jednoznačné určení přepravy uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení nebo jiného
určení přepravovaných osob a údajů o datu, čase a trase přepravy,
3. cenu za přepravu nebo způsob jejího určení a
4. údaje o zprostředkovateli taxislužby, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a
příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
a označení, že jde o zprostředkovatele, je-li uzavření smlouvy zprostředkováno
zprostředkovatelem taxislužby, a
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b) je při přepravě a po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici
ve vozidle taxislužby, kterým byla přeprava poskytnuta, nebo je v tomto vozidle
k dispozici její kopie.
(6) Splnění povinností podle odstavce 4 se rovněž nevyžaduje, je-li přeprava
poskytnuta na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než
hlasovou službou a
a) objednateli přepravy byla před objednáním přepravy sdělena konečná cena za tuto
přepravu a, je-li přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby, jeho jméno,
popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno,
b) objednateli přepravy byly před zahájením přepravy sděleny údaje o
1. dopravci, který přepravu poskytne, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a
příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo,
2. řidiči taxislužby, který přepravu provede, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména,
a příjmení, a
3. vozidle taxislužby, kterým bude přeprava poskytnuta, kterými jsou jeho státní
poznávací značka, tovární značka a obchodní označení,
c) objednateli přepravy bylo bezprostředně po ukončení přepravy na jím uvedenou
adresu elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě a
d) potvrzení o přepravě je po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta,
k dispozici ve vozidle taxislužby, kterým byla přeprava poskytnuta.
(7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je dále povinen
a) uchovávat záznamy o přepravě podle odstavce 4 písm. f), smlouvy o přepravě podle
odstavce 5 a potvrzení o přepravě podle odstavce 6 písm. d) po dobu nejméně 3 let od
ukončení přepravy, k níž se vztahují, a
b) zajistit, aby vozidlo taxislužby nebylo označeno střešní svítilnou podle odstavce 4 písm.
a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,
1. je-li použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo
2. není-li vybaveno taxametrem.
(7) (8) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, je povinen zajistit,
aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo
spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
(8) Dopravce je povinen zajistit, aby při provozování taxislužby vozidlem cestujícího
měl řidič taxislužby u sebe doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo jeho kopii a aby
cestujícímu vydal doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádá.
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(9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu
vozidla taxislužby, náležitosti záznamu o přepravě, technické požadavky na paměťovou
jednotku taxametru, náležitosti knihy taxametru, náležitosti dokladu o přepravě a způsob řádné
obsluhy taxametru.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti záznamu o přepravě, knihy
taxametru, dokladu o přepravě, potvrzení o přepravě a způsob řádné obsluhy taxametru.
§ 21a
Evidence vozidel taxislužby
(1) Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti
dopravce, pokud
a) jde o vozidlo kategorie L nebo M114),
b) dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle zákona
upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích14),
b) je dopravce podle zápisu v registru silničních vozidel14) provozovatelem vozidla,
c) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a
d) vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu
uvedeného v odstavci 5 odstavci 6 písm. d).
(2) V žádosti podle odstavce 1 dopravce uvede
a) státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla a
b) typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, který bude ve
vozidle při provozování taxislužby užíván, případně uvede, že vozidlo taxislužby nebude
vybaveno taxametrem a tímto vozidlem bude poskytovat přepravu výhradně na základě
předchozí písemné smlouvy podle § 21 odst. 4 podle § 21 odst. 5 nebo 6.
(3) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby vydá dopravní úřad žadateli výpis
z této evidence. Výpis opatří jménem, příjmením a podpisem oprávněné úřední osoby, která
výpis vyhotovila, a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky.
(4) Dopravce je povinen oznámit dopravnímu úřadu změnu údajů uvedených v odstavci
2 písm. b) nejpozději do 7 dnů od dne vzniku této změny. Na základě oznámení zapíše
dopravní úřad změnu údajů v evidenci vozidel taxislužby a vydá dopravci nový výpis
z této evidence.
(5) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo na žádost dopravce vydá
dopravní úřad dopravci, pro kterého je vozidlo v evidenci vozidel taxislužby zapsáno,
evidenční nálepku vozidla taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby tato nálepka
nebyla umístěna na jiném vozidle, než pro které byla vydána. Umístění nálepky na vozidlo
taxislužby, pro které byla vydána, se nepovažuje za označení vozidla v rozporu s § 21 odst.
7 písm. b) nebo § 21d odst. 5.
(5) (6) Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby, pokud
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a) vozidlo nesplňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo b),
b) dopravce pozbude oprávnění zaniklo oprávnění dopravce k provozování silniční motorové
dopravy osobní malými vozidly,
c) o to dopravce požádá, nebo
d) dopravci byl pravomocně uložen správní trest za přestupek uvedený v § 35 odst. 2 písm. l) §
35 odst. 2 písm. i) nebo l), kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil.
(7) V případě vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je dopravce povinen
neprodleně zajistit odstranění evidenční nálepky vozidla taxislužby.
(8) Náležitosti a vzor evidenční nálepky vozidla taxislužby a způsob jejího umístění
na vozidle stanoví prováděcí právní předpis.
§ 21b
Zmocnění obce
(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
a) řidiči taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce
povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů
upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování taxislužby na
území obce u sebe osvědčení o složení zkoušky; osvědčení o složení zkoušky je veřejnou
listinou,
b) způsob organizace a provádění zkoušky podle písmene a) a opravného opakování této
zkoušky, dobu a podmínky platnosti této zkoušky a vzor osvědčení o složení zkoušky.
(2) (1) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou pro stanoviště vozidel
taxislužby zřízených obcí podmínky užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s
místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti.
(3) (2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit dopravcům jako podmínku pro
zahájení nebo nabízení přepravy na území obce splnění zvláštních technických požadavků na
vozidla taxislužby, kterými mohou být požadavek na barvu karoserie vozidla nebo technické
požadavky. Jako technický požadavek lze stanovit pouze požadavek na minimální nebo
požadavky na maximální rozměry vozidla, maximální zdvihový objem motoru, stupeň plnění
emisní úrovně nebo druh paliva. Zvláštní technické požadavky na vozidla taxislužby nesmí
zvýhodňovat určitého výrobce, tovární značku nebo typ vozidla.
§ 21c
Oprávnění řidiče taxislužby
(1) Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem
oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad
příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu
žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3 § 9 odst. 2. K žádosti
žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských
průkazech.
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(2) Je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti přiloží výpis z
evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním
příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze
jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec
čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu. Tyto
doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní
ochrana33), doklady podle věty první a druhé vydané státem, jehož je státním
příslušníkem, nepřikládá.
(3) Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví
žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče
taxislužby je veřejnou listinou. Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí právní
předpis.
(4) Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud řidič taxislužby přestane
být spolehlivým podle § 9 odst. 3. Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby je
prvním úkonem v řízení.
(4) Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud
a) o to jeho držitel požádal, nebo
b) jeho držitel přestal být spolehlivým podle § 9 odst. 2; vydání rozhodnutí o odnětí
oprávnění řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.
(5) Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby nebo změnu
údajů v něm zaznamenaných je jeho držitel povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu;
v případě poškození průkazu řidiče taxislužby je povinen spolu s tímto oznámením poškozený
průkaz odevzdat. Dopravní úřad na základě žádosti vydá nový průkaz řidiče taxislužby
náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený ; to neplatí, pokud rozhodne o odnětí
oprávnění řidiče taxislužby podle odstavce 4. Na žádost řidiče taxislužby vydá dopravní
úřad namísto průkazu řidiče taxislužby, jehož se oznámení podle věty první týká, nový
průkaz řidiče taxislužby, je-li žadatel držitelem oprávnění řidiče taxislužby. K žádosti
žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských
průkazech.
(6) Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti
a) uplynutím doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění řidiče taxislužby,
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,
c) dnem, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení, odcizení nebo
poškození. nebo odcizení,
d) dnem vydání nového průkazu řidiče taxislužby, oznámil-li řidič taxislužby dopravnímu
úřadu jeho poškození nebo změnu údajů v něm zaznamenaných.
(7) Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do
7 dnů ode dne pozbytí platnosti podle odstavce 6 písm. a) nebo b), nebo nejpozději při vydání
nového průkazu řidiče taxislužby v případě pozbytí platnosti podle odstavce 6 písm. d).
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Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo
strážník obecní policie je oprávněn odebrat neplatný průkaz řidiče taxislužby.
__________
33)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 21d
Zvláštní povinnosti řidiče taxislužby
(1) Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít
a) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro něj, pokud je sám
dopravcem, nebo pro dopravce, k němuž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a) bodu 1 , a
označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby, která byla pro toto vozidlo vydána, nebo
b) vozidlo cestujícího.
(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič taxislužby povinen vydat
cestujícímu doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádá, a mít u sebe
a) průkaz řidiče taxislužby a
b) doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo jeho kopii.
(3) Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem
taxislužby je řidič taxislužby povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby
byl z místa cestujícího viditelný a čitelný.
(4) Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno
taxametrem, Nejde-li o přepravu podle § 21 odst. 5 nebo 6, je řidič vozidla při výkonu práce
řidiče taxislužby povinen
a) užít vozidlo taxislužby, které je viditelně a čitelně označeno
1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a
2. jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem dopravce
umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před
jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,
a) b) řádně obsluhovat taxametr a zajistit zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
b) c) ihned po ukončení přepravy pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě
obsahující předepsané náležitosti a
c) d) vydat cestujícímu doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny taxametru obsahující
předepsané náležitosti, pokud o doklad cestující požádá.
(5) Řidič vozidla taxislužby nesmí užít vozidlo taxislužby k nabízení nebo poskytování
přepravy podle § 21 odst. 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k
provozování taxislužby, je-li toto vozidlo označeno svítilnou podle § 21 odst. 3 písm. c) bodu
1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.
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(5) Vozidlo nesmí být označeno střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1,
nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,
a) je-li použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo
b) není-li vybaveno taxametrem.
(6) Řidič vozidla taxislužby nesmí při výkonu práce řidiče taxislužby užít vozidlo
taxislužby, které v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) není vybaveno taxametrem, k jinému účelu
než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.
§ 21e
Příležitostná osobní silniční doprava
(1) Dopravce provozující příležitostnou osobní silniční dopravu je povinen objednávku
přepravní služby předem zaznamenat do evidenční knihy objednávek a zajistit, aby kopie
záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava vykonává. Náležitosti
záznamu objednávky stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Dopravce provozující mezinárodní příležitostnou osobní silniční dopravu je dále
povinen zajistit, aby ve vozidle, kterým se přeprava vykonává, byl umístěn vyplněný jízdní list
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28) nebo podle vyhlášené mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Formulář jízdního listu vydá dopravci
provozujícímu příležitostnou osobní silniční dopravu na jeho žádost Ministerstvo dopravy nebo
osoba Ministerstvem dopravy pověřená.
§ 21e
Povinnosti zprostředkovatele taxislužby
(1) Zprostředkovatel taxislužby je povinen zajistit, aby jím zprostředkovaná
přeprava byla
a) poskytnuta podnikatelem v silniční dopravě, který je držitelem koncese pro
provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9
osob včetně řidiče,
b) provedena vozidlem taxislužby nebo vozidlem cestujícího a
c) provedena řidičem, který je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
(2) Zprostředkovatel taxislužby je povinen vést evidenci zprostředkovaných
přeprav. Evidence zprostředkovaných přeprav obsahuje u každé zprostředkované
přepravy jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název poskytovatele
přepravy, adresu jeho sídla, jeho identifikační číslo a údaje o době a místu zahájení
přepravy. Údaje o zprostředkované přepravě se v evidenci uchovávají po dobu nejméně
3 let ode dne ukončení zprostředkované přepravy.
Díl 6
Příležitostná osobní silniční doprava
§ 21f
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(1) Dopravce provozující příležitostnou osobní silniční dopravu je povinen
objednávku přepravní služby předem zaznamenat do evidenční knihy objednávek a
zajistit, aby kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava
vykonává. Záznam objednávky v evidenční knize objednávek je dopravce povinen
uchovat po dobu nejméně 1 roku ode dne ukončení objednané přepravy. Náležitosti
záznamu objednávky stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Dopravce provozující mezinárodní příležitostnou osobní silniční dopravu je
dále povinen zajistit, aby ve vozidle, kterým se přeprava vykonává, byl umístěn vyplněný
jízdní list podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28) nebo podle vyhlášené
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Formulář jízdního listu vydá
dopravci provozujícímu příležitostnou osobní silniční dopravu na jeho žádost
Ministerstvo dopravy nebo osoba Ministerstvem dopravy pověřená.
…
§ 23
(1) Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (dále jen „odesílatel“) je při přepravě
nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR
a) předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
b) zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
c) předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy
nebezpečných věcí,
d) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky,
e) použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly,
f) zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami,
g) označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
h) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
i) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
j) uchovávat po dobu 2 let 1 roku předepsané doklady.
(2) Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR
a) zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
b) zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu
způsobilá a vybavená předepsanými doklady,
c) zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka dopravní jednotky složená z držitelů
odpovídajících osvědčení,
d) převzít k přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
e) zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce,
manipulaci, zajištění nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní,
19

f) zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné
věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný,
g) zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli
opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla,
h) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením
vztahujícím se k nákladu,
i) převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením
vztahujícím se k nákladu,
j) používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou,
k) dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,
l) vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji,
m) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a
n) uchovávat po dobu 2 let 1 roku předepsané doklady.
(3) Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (dále jen „příjemce“) je při přepravě
nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR
a) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
b) dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla, a
c) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a.
d) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.
(4) Povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce musí být zajištěny i v případě, že jde o
přepravu pro vlastní potřeby.

(4) Řidič vozidla je při přepravě nebezpečných věcí v souladu s Dohodou ADR
povinen
a) provádět přepravu dopravní jednotkou vybavenou písemnými pokyny, osvědčením o
školení řidiče přepravujícího nebezpečné věci, osvědčením o schválení vozidel pro
přepravu některých nebezpečných věcí a řádně a úplně vyplněnými průvodními doklady,
b) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a
označením vztahujícím se k nákladu,
c) převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením
vztahujícím se k nákladu,
d) používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou pro obecnou a osobní
ochranu a další dodatečnou výbavou,
e) používat dopravní jednotku vybavenou hasicími přístroji,
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f) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, manipulaci, zajištění nákladu a dozoru
nad vozidly a
g) dodržet ustanovení pro omezení průjezdu tunely.

…
§ 27
Na zahraniční dopravce se nevztahují ustanovení o označení vozidel a vedení záznamu
o provozu vozidla. Zahraniční dopravci jsou však povinni zajistit, aby řidiči vedli záznamy o
době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a aby dodržovali stanovenou dobu
řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku. Zahraniční dopravci jsou dále povinni zajistit,
aby ve vozidle při jeho provozu byly doklady podle § 3 odst. 3 a § 9 odst. 2 písm. a) § 9 odst.
1 písm. a) a, jde-li o zahraniční dopravce usazené v jiném členském státu Evropské unie,
kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich
překladu do českého jazyka. Na zahraniční dopravce se rovněž vztahuje povinnost uvedená
v § 3 odst. 1 písm. c).
…
§ 33a

(3) Pokud podnikatel v silniční dopravě splňuje podmínky pro vydání eurolicence
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie21), dopravní úřad mu místo písemného
vyhotovení rozhodnutí vydá eurolicenci; současně mu vydá opis eurolicence pro každé velké
vozidlo, pro které prokázal finanční způsobilost a které nahlásil dopravnímu úřadu podle § 9
odst. 4 písm. b) § 9 odst. 3 písm. b).
…
(6) Prokáže-li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost pro větší počet velkých
vozidel, než je počet již vydaných opisů eurolicence, a tato vozidla nahlásí dopravnímu úřadu
podle § 9 odst. 4 písm. b) § 9 odst. 3 písm. b), vydá dopravní úřad na žádost podnikatele v
silniční dopravě příslušný počet dalších opisů eurolicence.
…

§ 33c
Dopravní úřady jsou povinny nejpozději do 15. ledna každého roku poskytnout
Ministerstvu dopravy údaje o počtu držitelů eurolicencí k 31. prosinci předchozího roku a o
počtu jimi vydaných opisů eurolicencí požadované přímo použitelným předpisem Evropské
unie34) v rozsahu, ve kterém je má Česká republika sdělovat Evropské komisi.
________

21

34)

Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se
zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční
dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných
pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.
Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných
pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č.
561/2006.

…
§ 34
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonává Ministerstvo dopravy a dopravní úřady.
Dopravními úřady jsou
a) Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s
rozšířenou působností ve věcech městské autobusové dopravy a taxislužby a
b) krajské úřady v ostatních věcech.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, určuje se místní příslušnost dopravního úřadu podle
sídla účastníka řízení.
(3) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, celní úřady a
Ministerstvo dopravy. Dopravní úřady a celní úřady vykonávají ve svém správním obvodu
státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy. Ministerstvo
dopravy vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě
osob. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé, příjemci,
provozovatelé terminálů, zprostředkovatelé taxislužby nebo řidiči dodržují podmínky a plní
povinnosti stanovené tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě29) a zda provozují dopravu
podle uděleného povolení. Celní úřady vykonávají státní odborný dozor nad prací osádek
vozidel ve vnitrostátní a v mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní
dopravy osob a podávají dopravním úřadům nebo Ministerstvu dopravy návrhy na zahájení
řízení o uložení pokuty podle § 35. Jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního
odborného dozoru7f) stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii
a Policii České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru, taxametru a
elektronickému zařízení, v němž má k dispozici smlouvu podle § 21 odst. 5 nebo potvrzení
o přepravě podle § 21 odst. 6.
(5) Dopravce je povinen zajistit, aby řidič poskytl obecní policii nebo Policii České
republiky součinnost při výkonu kontroly.
(5) (6) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve
věcech silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon
dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. Celník se při
výkonu státního odborného dozoru ve věcech silniční dopravy prokazuje způsobem
stanoveným v zákoně o Celní správě České republiky30).
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(6) (7) Vrchní státní dozor vykonává ve všech věcech silniční dopravy Ministerstvo
dopravy. Vrchní státní dozor dozírá na výkon státního odborného dozoru vykonávaného
dopravními úřady.
(7) (8) Při kontrolní přepravě prováděné v rámci výkonu státního odborného dozoru v
taxislužbě lze používat cizí jazyk. Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, lze při
provádění kontrolní přepravy pořizovat zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové záznamy
bez vědomí dopravce nebo řidiče. Právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého a
osobního života tím není dotčeno.

…
§ 34b
…
(2) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se u podnikatelů v silniční dopravě
provozované velkými vozidly uvádí
…
f) údaje podle § 9 odst. 4 písm. b) § 9 odst. 3 písm. b), údaje o vyřazení nebo zániku vozidla,
datum první registrace vozidla v registru vozidel podle zvláštního právního předpisu 14),
identifikační číslo silničního vozidla a kategorie vozidla,
…
(5) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se u řidičů taxislužby uvádí
…
d) identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl řidiči taxislužby uložen správní trest za
přestupek, v jehož důsledku přestal být řidič taxislužby považován za spolehlivého podle § 9
odst. 3 § 9 odst. 2, a dále druh a výše správního trestu a právní kvalifikace přestupku.
(6) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se u vozidel taxislužby uvádí
a) údaje o dopravci, pro kterého je vozidlo taxislužby evidováno, v rozsahu podle odstavce 2
písm. a) a b),
b) státní poznávací značka, tovární značka, obchodní označení, kategorie vozidla, identifikační
číslo silničního vozidla, počet míst určených k přepravě osob, údaj, zda je dopravce zapsán jako
vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle zvláštního právního předpisu 14), a
údaj o vyřazení nebo zániku vozidla,
c) typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, popřípadě údaj
o tom, že vozidlo není vybaveno taxametrem, a ,
d) sériové číslo evidenční nálepky vozidla taxislužby, která byla pro vozidlo taxislužby
vydána, a datum jejího vydání a
d) e) datum, k němuž bylo vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby nebo z této evidence
vyřazeno a důvod vyřazení.
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(7) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se evidují rovněž údaje podle odstavce 2
písm. a), b) a h) o podnikatelích v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravcích
provozujících silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby, kteří jsou usazení v jiném
členském státě než v České republice a kterým byl pravomocně uložen správní trest za
přestupek podle tohoto zákona.
…
§ 34c
…
(8) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona Ministerstvo dopravy poskytuje dopravním
úřadům
…
b) z centrálního registru řidičů údaje o přestupcích řidiče vymezených v § 9 odst. 3 písm. b) §
9 odst. 2 písm. b).
§ 34d
(1) Dopravní úřady zapisují údaje a jejich změny v Rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie15) a odpovídají za
správnost a úplnost těchto údajů.
(2) Ministerstvo dopravy je národním kontaktním místem podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie15). Údaje podle § 34b odst. 2 písm. h) o přestupcích, trestných činech a
sankcích za ně uložených, které uložil orgán jiného členského státu než České republiky
podnikateli v silniční dopravě nebo jeho odpovědnému zástupci, postoupí Ministerstvo dopravy
bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu. Údaje podle § 34b odst. 2 písm. h) o přestupcích
a správních trestech za ně uložených, které pravomocně uložilo Ministerstvo dopravy
dopravcům usazeným v jiném členském státě než v České republice provozujícím silniční
dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby za přestupek podle tohoto zákona, zapíše v
Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě Ministerstvo dopravy.
(3) Ministerstvo dopravy zveřejní po dobu platnosti koncese způsobem umožňujícím
dálkový přístup údaje z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě uvedené v § 34b odst. 2 písm.
a), b), d) a v § 34b odst. 3, kromě adresy místa trvalého pobytu a data a místa narození, a dále
zveřejní počet velkých vozidel, se kterými podnikatel v silniční dopravě dopravu provozuje, a
sériové číslo eurolicence a jejích opisů, pokud byly vydány. Ministerstvo dopravy dále
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu platnosti průkazu řidiče
taxislužby číslo tohoto průkazu a po dobu evidence vozidla taxislužby jeho státní
poznávací značku.
4) Dopravní úřad na žádost poskytne údaje z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
a) správním orgánům v rozsahu potřebném k výkonu jejich působnosti,
b) soudům,
c) orgánům činným v trestním řízení,
d) fyzickým nebo právnickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené,
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e) jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž
údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, s jejím vlastnoručním podpisem ověřeným
příslušným orgánem.
(5) Činnosti podle odstavců 1 a 4 vykonává dopravní úřad ve vztahu k
a) podnikatelům v silniční dopravě, kteří mají v jeho územním obvodu sídlo,
b) podnikatelům v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravcům provozujícím
silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby usazeným v jiném členském státě než v
České republice, kterým pravomocně uložil správní trest za přestupek podle tohoto zákona, a
c) osobám, kterým vydal osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy,
d) řidičům taxislužby, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo
jiný povolený pobyt.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a formu zápisu údajů do Rejstříku
podnikatelů v silniční dopravě.
…
§ 34e
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 21c odst. 1 vykonává vykoná práci řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče
taxislužby, nebo
b) užije v provozu na pozemních komunikacích vozidlo označené střešní svítilnou s nápisem
TAXI, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s vozidlem poskytujícím taxislužbu
k jinému účelu než k výkonu práce řidiče taxislužby.
b) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo označené střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm.
a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.
(2) Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že
a) uzavře smlouvu v rozporu s § 21 odst. 4,
b) a) v rozporu s § 21c odst. 7 neodevzdá nebo § 35h odst. 6 neodevzdá neplatný nebo
zadržený průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti,
c) b) vykonává v rozporu s § 21d odst. 1 vykoná práci řidiče taxislužby vozidlem, které
nesplňuje požadavky § 21d odst. 1 není vozidlem taxislužby zapsaným v evidenci vozidel
taxislužby pro něj, je-li sám dopravcem, nebo pro dopravce, k němuž má vztah podle § 21
odst. 3 písm. a), ani vozidlem cestujícího,
c) v rozporu s § 21d odst. 1 písm. a) vykoná práci řidiče taxislužby vozidlem, které není
označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,

25

d) v rozporu s § 21d odst. 2 při poskytování přepravy vozidlem cestujícího nevydá cestujícímu
doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádal, nebo u sebe nemá průkaz řidiče taxislužby
nebo doklad o oprávnění dopravce k podnikání ani jeho kopii,
e) při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem
taxislužby nemá ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby způsobem stanoveným v § 21d
odst. 3,
f) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) užije vozidlo, které není viditelně a čitelně označeno
střešní svítilnou nebo údaji o dopravci,
f) g) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) § 21d odst. 4 písm. b) neobsluhuje řádně taxametr nebo
nezajistí zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
g) h) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. b) § 21d odst. 4 písm. c) nepořídí ihned po ukončení
přepravy jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané náležitosti,
h) i) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. c) § 21d odst. 4 písm. d) nevydá na požádání cestujícímu
doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny taxametru obsahující předepsané náležitosti,
i) j) v dokladu o přepravě vydaném podle § 21d odst. 2 nebo § 21d odst. 4 písm. c) § 21d odst.
4 písm. d) uvede nepravdivé údaje,
j) k) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo taxislužby označené svítilnou podle § 21 odst. 3
písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením k
nabízení nebo poskytování přepravy podle § 21 odst. 4, včetně činností s tím souvisejících,
nebo k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo
k) l)v rozporu s § 21d odst. 6 užije vozidlo taxislužby, které není vybaveno taxametrem, k
jinému účelu než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.
k) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo označené střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm.
a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením nebo
l) v rozporu s § 35h odst. 5 vykoná práci řidiče taxislužby v době, kdy má zadržený průkaz
řidiče taxislužby.
(3) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí,
b) nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným
způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole,
c) nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku, nebo
d) předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem
anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b) odstavce 2
písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) až d),
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b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) nebo f) až k) odstavce 2 písm.
b), c) nebo f) až k) nebo odstavce 3 písm. a),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. l).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč, jestliže se
jej dopustil dopravce, který je na základě koncese oprávněn k provozování taxislužby, nebo se
jej dopustila osoba, která byla k takovému dopravci ve vztahu podle § 21 odst. 3 písm. a) bodu
1.
(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), c) nebo f) až k) b),
c) nebo f) až l) lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let.
(7) Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 2 písm. b) odstavce 2 písm. a),
d) nebo e) nebo podle odstavce 3 písm. b) až d) uložit pokutu do 5 000 Kč.
…
§ 35
(1) Dopravce se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 21 odst. 6 písm. a) nevede záznamy o provozu vozidla taxislužby nebo tyto
záznamy spolu se záznamy o přepravě a smlouvami neuchová po dobu nejméně 1 roku od
ukončení přepravy,
b) a) je tuzemským dopravcem a v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) provozuje silniční dopravu
vozidlem, kterému nebyla přidělena státní poznávací značka České republiky a které není
zapsáno v registru silničních vozidel,
c) b) v rozporu s § 3 odst. 3 písm. b) nezajistí, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu a
vztahu dopravce k němu nebo v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) tento doklad neuschová po
stanovenou dobu,
d) c) neoznámí změnu údajů podle § 33e odst. 1,
e) d) nemá řádně označené vozidlo,
f) e) nedodržuje ustanovení přepravního řádu,
g) f) poruší ustanovení § 9 odst. 2 nebo 4 § 9 odst. 1 nebo 3,
h) g) nepředloží jízdní řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodrží způsob předložení jízdního
řádu ke schválení určený příslušným dopravním úřadem, nepředloží schválený jízdní řád
mezinárodní linkové dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech nebo
nezveřejní jízdní řád v zastávce nebo nezajistí zveřejnění jízdního řádu ve znění jeho
schválených změn v zastávce po celou dobu provozování dopravy,
i) h) v rozporu s § 21 odst. 8 při provozování taxislužby vozidlem cestujícího nezajistí, aby měl
řidič taxislužby u sebe doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo jeho kopii nebo aby
vydal cestujícímu doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádal,
i) v rozporu s § 21a odst. 4 neoznámí změnu údajů o taxametru nebo o vybavení vozidla
taxametrem,
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j) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) v mezinárodní dopravě nezajistí, aby najaté vozidlo bylo
používáno pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče a vozidlo řídil dopravce sám nebo jeho
zaměstnanec, nebo aby byly ve vozidle při jeho provozu stanovené smlouvy,
k) v rozporu s § 33a odst. 4 nebo 5, 5 nebo 7, § 33b odst. 6, § 33d odst. 5 nebo s § 33e odst. 3
neodevzdá eurolicenci nebo její opis, osvědčení řidiče nebo osvědčení o provozování dopravy
pro vlastní potřebu dopravnímu úřadu,
l) v rozporu s § 21a odst. 4 neoznámí změnu údajů o taxametru, paměťové jednotce taxametru
nebo o tom, že vozidlo nebude vybaveno taxametrem podle § 21a odst. 2 písm. b),
m) l) jako podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly
1. překročí nejdelší stanovenou dobu výkonu činností podle § 9b odst. 1 nebo 3,
2. nedodrží povinnost přerušit výkon činností přestávkou podle § 9b odst. 2, nebo
3. v rozporu s § 9b odst. 4 po stanovenou dobu neuchovává záznamy o době výkonu činností
nebo trvání přestávek, nebo
n) m) v rozporu s § 21e odst. 2 § 21f odst. 2 nezajistí, aby ve vozidle byl umístěn vyplněný
jízdní list.
(2) Dopravce se dopustí přestupku tím, že
a) provozuje silniční dopravu bez příslušného povolení,
b) nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby
odpočinku při práci řidičů,
c) nedodržuje mezinárodní dohody v silniční dopravě,
d) nedodržuje podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené v licenci nebo
povolení,
e) provozuje linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně
nedodržuje schválený jízdní řád,
f) nezahájí provoz na lince ve stanoveném termínu,
g) neprovozuje po celou dobu platnosti licence nebo povolení dopravu na lince,
h) v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 nebo s § 27 nezajistí, aby v každém vozidle byl záznam o době
řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo nezajistí jeho řádné vedení,
pokud je povinen jej vést, nebo tento záznam neuschová po stanovenou dobu,
i) v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a) provozuje taxislužbu vozidlem, které není označeno
evidenční nálepkou vozidla taxislužby,
i) j) v rozporu s § 21 odst. 2 provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, které pro něj není
zapsáno v evidenci vozidel taxislužby,
j) k) při provozování taxislužby vozidlem taxislužby nezajistí, aby práci řidiče taxislužby
vykonávala osoba, která splňuje podmínky podle § 21 odst. 3 písm. a),
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k) l) při provozování taxislužby vozidlem cestujícího nezajistí, aby práci řidiče taxislužby
vykonávala osoba, která splňuje podmínky podle § 21 odst. 7,
l) v rozporu s § 21 odst. 2 nezajistí, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci
vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba,
m) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. b) nezajistí, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním
výpisem z evidence vozidel taxislužby,
m) v rozporu s § 21 odst. 4 písm. a) nezajistí, aby bylo vozidlo taxislužby viditelně a čitelně
označeno střešní svítilnou a údaji o dopravci,
n) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. d) § 21 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby vozidlo taxislužby bylo
vybaveno taxametrem, knihou taxametru a záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo
záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla
vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,
o) v rozporu s § 21 odst. 4 nezajistí, aby bylo vozidlo taxislužby vybaveno smlouvami nebo
jejich kopiemi, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna,
p) o) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. e) § 21 odst. 4 písm. c) nezajistí, aby v taxametru byly
nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,
q) p) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. f) § 21 odst. 4 písm. d) nezajistí, aby zobrazované údaje z
taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,
r) q) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. g) § 21 odst. 4 písm. e) nezajistí, aby při provozování
taxislužby vozidlem taxislužby řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil
zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
s) r) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. h) § 21 odst. 4 písm. f) nezajistí, aby při provozování
taxislužby vozidlem taxislužby řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup
z tiskárny taxametru záznam o přepravě,
t) s) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. i) § 21 odst. 4 písm. g) nezajistí, aby při provozování
taxislužby vozidlem taxislužby řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o přepravě pořízený
jako výstup z tiskárny taxametru,
u) t) v rozporu s § 21 odst. 5 souběžně nabízí nebo poskytuje stejným vozidlem taxislužby
přepravu na základě předchozí písemné smlouvy a přepravu bez této smlouvy,
t) v rozporu s § 21 odst. 7 neuchovává záznamy o přepravě, smlouvy o přepravě a
potvrzení o přepravě nejméně po dobu 3 let od ukončení přepravy nebo nezajistí, aby
vozidlo taxislužby nebylo označeno střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1,
nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,
v) u)v rozporu s § 21 odst. 6 písm. b) nezajistí, aby v době, kdy je vozidlem taxislužby
poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, včetně činností s tím
souvisejících, nebo je toto vozidlo užíváno k jinému účelu než k provozování taxislužby nebylo
označeno střešní svítilnou, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto
označením,
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w) u) v rozporu s § 21 odst. 1 provozuje taxislužbu vozidlem, které není vozidlem taxislužby
ani vozidlem cestujícího,
x) v) v rozporu s § 21 odst. 4 uzavře smlouvu ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě
bezprostředně před zahájením přepravy, nebo
v) v rozporu s § 21a odst. 5 nezajistí, aby evidenční nálepka vozidla taxislužby nebyla
umístěna na jiném vozidle, než pro které byla vydána,
w) v rozporu s § 21a odst. 7 nezajistí neprodleně odstranění evidenční nálepky vozidla
taxislužby v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby,
y) x) v rozporu s § 21e odst. 1 § 21f odst. 1 předem nezaznamená objednávku do evidenční
knihy objednávek, neuchová záznam objednávky v evidenční knize objednávek po dobu
nejméně 1 roku od ukončení objednané přepravy nebo nezajistí, aby kopie záznamu
objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava vykonává, nebo aby ji řidič na
požádání předložil kontrolnímu orgánu., nebo
y) v rozporu s § 34 odst. 5 nezajistí, aby řidič poskytl obecní policii nebo Policii České
republiky součinnost při výkonu kontroly.
(3) Dopravce se dopustí přestupku tím, že provozuje linkovou osobní dopravu bez
licence nebo povolení.
(3) Dopravce se dopustí přestupku tím, že
a) provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení, nebo
b) v rozporu s § 27 nezajistí, aby byly ve vozidle kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka.
(4) Dopravce, příjemce nebo odesílatel se dopustí přestupku tím, že nedodrží podmínky
stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neodstraní zdroj ohrožení provozu veřejné linkové dopravy,
b) svojí činností poškodí zařízení veřejné linkové dopravy,
c) způsobí přerušení provozu veřejné linkové dopravy většího rozsahu.
(6) Zprostředkovatel taxislužby se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby jím zprostředkovaná přeprava splňovala podmínky podle § 21e odst. 1,
nebo
b) nevede evidenci zprostředkovaných přeprav podle § 21e odst. 2.
(6) (7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 70 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 350 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 5,
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 6, nebo
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d) 700 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4.
(8) Je-li přestupek podle odstavce 6 spáchán zprostředkovatelem taxislužby,
kterému byl v posledních 5 letech nejméně dvakrát uložen správní trest za přestupek
podle stejného odstavce, lze za něj uložit zákaz činnosti do 3 let nebo zveřejnění
rozhodnutí o přestupku.
(7) (9) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy zašle opis pravomocného rozhodnutí,
kterým byla uložena dopravci pokuta, dopravnímu úřadu, v jehož územním obvodu má
podnikatel v silniční dopravě sídlo, a dopravnímu úřadu, který vydal licenci pro pravidelnou
linkovou dopravu. Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle odstavce 6 se zapisuje do
evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

…
§ 35c
Vybírání kaucí
(1) Orgány Policie České republiky nebo celní úřady jsou při provádění kontroly a
státního odborného dozoru podle tohoto zákona oprávněny vybírat kauci v rozmezí od 5 000
Kč do 100 000 Kč od dopravce, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle tohoto zákona
nebo kontrolního řádu, nebo od fyzické osoby podezřelé ze spáchání přestupku podle § 34e
odst. 1 písm. a), je-li důvodné podezření, že se budou vyhýbat řízení o přestupku nebo že by
případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo
vůbec možné. Při stanovení výše kauce se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání
protiprávního jednání a rozsahu způsobené škody.
(2) Při výběru kauce orgány Police České republiky nebo celní úřady poučí řidiče, který
pro účely vybírání kauce zastupuje dopravce, o důsledku vybrání kauce a vystaví ve 4
vyhotoveních
a) písemné potvrzení o převzetí kauce, ve kterém musí být uveden důvod uložení kauce, její
výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o přestupku, a
b) protokol o výsledcích kontroly.
(3) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad předá 1 vyhotovení potvrzení o
převzetí kauce a protokolu řidiči a 2 vyhotovení spolu s kaucí nejpozději do 2 pracovních dnů
správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.
…
§ 35f
Vracení, propadnutí a započtení kauce
(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže
a) správní orgán neshledal důvody pro zahájení řízení o přestupku podle tohoto zákona, nebo
b) řízení o přestupku podle tohoto zákona bylo pravomocně zastaveno.
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(2) Je-li v řízení o přestupku podle tohoto zákona uložena dopravci uložena osobě, od
níž byla vybrána kauce, pokuta a povinnost k úhradě nákladů řízení, rozhodne správní orgán
o započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. Je-li vybraná kauce
vyšší než uložená pokuta a náklady řízení, vrátí se dopravci část kauce zbývající po započtení
kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení osobě, od níž byla vybrána.
(3) Jestliže správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o přestupku podle tohoto
zákona, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu dopravce osobu, od níž byla vybrána kauce,
a vyzve ho ji ke sdělení potřebných údajů o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit. Kauci
nebo její zbývající část podle odstavců 1 a 2 správní orgán příslušný k rozhodování v prvním
stupni vrátí dopravci osobě, od níž byla vybrána, a to
a) do 15 30 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, pokud mu byly ke dni
nabytí právní moci rozhodnutí známy potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci
vrátit, nebo
b) do 15 pracovních dnů ode dne, kdy dopravce písemně sdělí písemně sdělila tomuto
správnímu orgánu potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit.
(4) Kauce propadá, jestliže dopravce nesdělí dopravnímu úřadu správnímu orgánu
nebyly do 1 roku ode dne odeslání výzvy nebo vydání rozhodnutí sděleny potřebné údaje o
bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit.
(5) Propadlé kauce jsou příjmem samosprávného celku, jehož orgánem je dopravní úřad
správní orgán příslušný k vedení řízení o přestupku. To neplatí, jde-li o propadlé kauce
vybrané v souvislosti s porušením předpisů v oblasti mezinárodní linkové osobní dopravy, které
jsou příjmem státního rozpočtu.
…
§ 35h
(1) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru je oprávněna zadržet průkaz
řidiče taxislužby, pokud
a) zjistí, že jsou dány důvody, pro které řidič není spolehlivý podle § 9 odst. 3 § 9 odst. 2, nebo
b) je řidič taxislužby podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 9 odst. 3 písm. a) § 9 odst.
2 písm. a).
(2) O zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví ten, kdo řidičský průkaz průkaz řidiče
taxislužby zadržel, potvrzení ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 předá řidiči taxislužby a 1 bez
zbytečného odkladu doručí příslušnému dopravnímu úřadu spolu se zadrženým průkazem.
Potvrzení obsahuje jméno a příjmení řidiče taxislužby, číslo průkazu, důvod zadržení průkazu,
datum zadržení průkazu a podpis osoby, která průkaz zadržela.
(3) Dopravní úřad bezodkladně po doručení potvrzení a zadrženého průkazu zahájí
řízení, v němž lze rozhodnout o zadržení průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o odnětí
oprávnění řidiče taxislužby, nejde-li o zadržení z důvodu podle odstavce 1 písm. a).
(4) Dopravní úřad vrátí zadržený průkaz řidiče taxislužby jeho držiteli, pokud
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a) do 15 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení a zadrženého průkazu nevydal oznámení
o zahájení řízení o zadržení průkazu nebo nevydal rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče
taxislužby,
b) v řízení o zadržení průkazu bylo pravomocně rozhodnuto, že se průkaz nezadrží, nebo
c) v řízení o přestupku, pro který byl průkaz zadržen, nebyl uložen správní trest nebo věc byla
odložena, protože nebyly shledány důvody pro zahájení řízení o přestupku.
(5) Po dobu zadržení průkazu řidiče taxislužby nesmí řidič vykonávat práci řidiče
taxislužby. Doba zadržení průkazu řidiče taxislužby se započítává do doby výkonu správního
trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, pokud byl tento
správní trest uložen za skutek, pro který byl průkaz řidiče taxislužby zadržen.
(6) Postup podle odstavců 1 až 5 lze uplatnit, i pokud průkaz řidiče taxislužby nebyl
řidičem při provádění státního odborného dozoru předložen. Průkaz řidiče taxislužby se
v takovém případě považuje za zadržený. Tato skutečnost se zaznamená v potvrzení podle
odstavce 2. Průkaz řidiče taxislužby se k vyhotovení potvrzení doručovanému
dopravnímu úřadu nepřikládá a jeho držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode
dne zadržení odevzdat příslušnému dopravnímu úřadu. Dopravní úřad průkaz řidiče
taxislužby podle odstavce 4 nevrací, nebyl-li odevzdán.
§ 36
(1) Podle právního řádu České republiky se posuzuje též odpovědnost za přestupek
zjištěný na území České republiky spáchaný v cizině
a) porušením povinnosti řidiče dodržovat stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek a
dobu odpočinku, povinnosti vést záznam o době řízení, bezpečnostních přestávek a době
odpočinku stanoveným způsobem nebo nesplněním některé z povinností řidiče při přepravě
nebezpečných věcí,
b) porušením povinnosti dopravce zajistit dodržování stanovené doby řízení, bezpečnostních
přestávek a doby odpočinku při práci řidičů nebo povinnosti zajistit řádné vedení záznamů o
době řízení, bezpečnostních přestávek a době odpočinku,
c) nedodržením podmínek stanovených pro silniční dopravu nebezpečných věcí, nebo
d) nedodržením povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě29).
(2) Odpovědnost za přestupek podle odstavce 1 se posuzuje podle právního řádu České
republiky i v případě, že byl spáchán v cizině fyzickou osobou s pobytem mimo území České
republiky či právnickou nebo podnikající fyzickou osobou se sídlem mimo území České
republiky.
(3) Právnická a podnikající fyzická osoba se odpovědnosti za přestupek podle § 34f odst.
1 písm. a), b), d) a f) až n), § 35 odst. 1 písm. c) a n) b) a m), § 35 odst. 2 písm. b) a h) , h) a y)
a § 35 odst. 4 nemůže zprostit.
(4) Za přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků podle § 34e nebo § 35
odst. 2 písm. h), nelze uložit propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.
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(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává dopravní úřad, v jehož správním obvodu
byla provedena kontrola, na jejímž podkladě byl přestupek zjištěn, nebo Ministerstvo dopravy,
jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní dopravu, s výjimkou
a) přestupků podle § 34e, které projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností a v
hlavním městě Praze úřady městských částí vymezené Statutem hlavního města Prahy, v jejichž
správním obvodu bylo spáchání přestupku zjištěno,
b) přestupků podle § 34f odst. 2, které projednává dopravní úřad příslušný podle sídla
provozovatele terminálu, a
c) přestupků podle § 34f odst. 3, které projednává obecní živnostenský úřad.
(6) Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků podle § 34e odst. 1 písm. b),
odst. 2 a 3, nelze projednat příkazem na místě. Přestupky podle § 34e odst. 1 písm. b), odst. 2
a 3 může příkazem na místě projednat orgán Policie České republiky nebo celní úřad. Přestupky
podle § 34e odst. 2 může dále projednat příkazem na místě strážník obecní policie. Přestupky
podle § 34e odst. 3 může dále projednat příkazem na místě celní úřad.

§ 37
(1) Orgány Policie České republiky v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu podle zvláštního předpisu8) nebo celní úřady kontrolují, zda je vozidlo v
provozu vybaveno doklady předepsanými tímto zákonem, zda vozidlo v provozu je stanoveným
způsobem označeno nebo jinak vybaveno, zda jsou dodržovány podmínky stanovené pro
silniční dopravu nebezpečných věcí a zda jsou dodržovány doby řízení vozidla, bezpečnostní
přestávky a doby odpočinku řidičů. Řidič vozidla je povinen předložit orgánům uvedeným ve
větě první doklady předepsané tímto zákonem a umožnit jim přístup k záznamovému zařízení.
(2) Obecní policie nebo orgány Policie České republiky při odhalování přestupků na
úseku taxislužby podle tohoto zákona kontrolují, zda je vozidlo taxislužby stanoveným
způsobem označeno a vybaveno, zda je taxislužba provozována způsobem předepsaným tímto
zákonem a zda řidič taxislužby dodržuje povinnosti stanovené tímto zákonem. Řidič taxislužby
je povinen umožnit strážníkům obecní policie nebo policistům výkon tohoto oprávnění.
(3) Orgán Policie České republiky a celní úřad, pokud se nejedná o postup podle
ustanovení § 35c a § 35d tohoto zákona, a orgány uvedené v odstavci 2, jsou povinny zjištěná
porušení oznámit příslušnému dopravnímu úřadu.
§ 38
(1) Celní úřady kontrolují, zda osádky vozidel, která překračují hranice, mají předepsané
doklady o oprávnění k mezinárodní silniční dopravě, doklady o dodržení předepsané doby
řízení vozidla a odpočinku, zda se nejedná o zahraničního dopravce, kterému Ministerstvo
dopravy zakázalo provozovat silniční dopravu na území České republiky, a zda tuzemský
dopravce používá vozidlo, jehož technický stav byl shledán vyhovujícím při technické kontrole,
od které neuplynula doba stanovená zvláštním zákonem.
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(2) U vozidel, která přepravují nebezpečné věci, celní úřady kontrolují, zda osádka
vozidla je podle Dohody ADR vybavena předepsanými řádně vyplněnými doklady a zda tato
vozidla jsou předepsaným způsobem označena a vybavena.
(3) (2) V případě nesplnění stanovených podmínek jsou celní úřady oprávněny
postupovat podle § 35c a § 35d.
(4) (3) Celní úřad může v odůvodněných případech vydat se souhlasem Ministerstva
dopravy zahraničnímu dopravci náhradní vstupní povolení.
§ 38a
(1) Ministerstvo dopravy v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie4e)
zajišťuje výrobu paměťových kontrolních karet.
(2) Ministerstvo dopravy vydává paměťové kontrolní karty subjektům vykonávajícím
státní odborný dozor nebo kontrolu dodržování dob řízení vozidel, bezpečnostních přestávek a
dob odpočinku řidičů a vede centrální evidenci paměťových kontrolních karet. Paměťová
kontrolní karta platí 5 let ode dne vydání.
(3) Ministerstvo dopravy zajišťuje tisk a distribuci formulářů
a) eurolicence a opisu eurolicence,
b) osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu,
c) osvědčení řidiče a opisu osvědčení řidiče,
d) osvědčení o odborné způsobilosti,
e) povolení k provozování linkové osobní dopravy,
f) vstupních povolení,
g) osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci,
h) osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí,
i) potvrzení o převzetí kauce,
j) náhradních vstupních povolení a ,
k) průkazů řidiče taxislužby a.
l) evidenčních nálepek vozidla taxislužby.
(4) Vzor paměťové kontrolní karty podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie4e), potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení
dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou a potvrzení o převzetí kauce
stanoví prováděcí právní předpis.
__________
4e)

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

4e)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční
dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální
oblasti týkajících se silniční dopravy.

§ 41
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda nařízením upraví počátek, konec a podmínky provádění zákazů podle § 39c.
(2) Ministerstvo dopravy vydá prováděcí právní předpis k provedení § 3 odst. 1 písm.
b), § 3 odst. 4, § 8a odst. 7, § 9 odst. 1, § 9b odst. 4, § 17 odst. 5 § 17 odst. 6, § 18b odst. 2, §
21 odst. 9, § 21a odst. 8, § 21c odst. 3, § 21e odst. 1 § 21f odst. 1, § 22 odst. 5, § 30 odst. 2, §
34 odst. 3, § 34 odst. 5 § 34 odst. 6, § 34d odst. 6 a § 38a odst. 4.
_________________________________________________________________________
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva
a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáno v evidenci
vozidel taxislužby, lze do vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby užívat
k provozování taxislužby i bez označení touto nálepkou, nejdéle však po dobu 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Platné znění zákona č. 455/1991 Sb. s vyznačením navrhovaných změn
Příloha č. 3
Koncesované živnosti
(K § 36 a 27)
Předmět
podnikání

Požadovaná
odborná a jiná
zvláštní
způsobilost podle
§ 27 odst. 1 a 2

1
…
Silniční
motorová
doprava

2
…
odborná
způsobilost podle
§ 8a
zákona
č. 111/1994 Sb.
u silniční
motorové dopravy
nákladní

– nákladní
provozovaná
vozidly nebo

Podmínky,
jejichž
splnění se
vyžaduje
podle § 27
odst. 3
3
…
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Orgán státní
správy, který
se vyjadřuje
k žádosti o
koncesi
4
…
dopravní úřad,
s výjimkou
žádosti
o
koncesi
k provozování
silniční
motorové

Poznámka

5
…
zákon
č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě,
ve znění
pozdějších
předpisů

jízdními
soupravami
o největší
povolené
hmotnosti
přesahující 3,5
tuny, jsou-li
určeny
k přepravě zvířat
nebo věcí,

provozované
vozidly
nebo
jízdními
soupravami
o největší
povolené
hmotnosti
přesahující
3,5
tuny,
jsou-li
určeny k přepravě
zvířat nebo věcí,
a osobní
– osobní
provozované
provozovaná
vozidly určenými vozidly určenými
pro přepravu více pro přepravu více
než 9 osob včetně než 9 osob včetně
řidiče
řidiče,

dopravy
nákladní
vozidly nebo
jízdními
soupravami o
největší
povolené
hmotnosti
nepřesahující
3,5 tuny, jsouli
určeny
k přepravě
zvířat
nebo
věcí,
a
s výjimkou
žádosti
o
koncesi
k provozování
silniční
motorové
dopravy
osobní vozidly
určenými pro
přepravu
nejvýše 9 osob
včetně řidiče

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

Nařízení
Evropského
parlamentu a Rady
(ES) č. 1071/2009
ze dne 21. října
2009, kterým se
zavádějí společná
pravidla týkající se
závazných
podmínek
pro
výkon
povolání
podnikatele
v silniční dopravě
a zrušuje
se
směrnice
Rady
96/26/ES

–
osobní
provozovaná
vozidly určenými
pro
přepravu
nejvýše 9 osob
včetně řidiče

Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

§ 25
…
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(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič vozidla taxislužby označeného
střešní svítilnou podle zvláštního právního předpisu21), je však povinen dbát potřebné
opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
…
§ 50
Přeprava osob vozidlem taxislužby
(1) Oprávnění podle § 49 odst. 4 platí obdobně i pro řidiče vozidla taxislužby.21)
taxislužby označeného střešní svítilnou podle zvláštního právního předpisu21).
(2) Osoby nastupující do vozidla taxislužby a vystupující z něj jsou povinny řídit se
pokyny řidiče tohoto vozidla.

Platné znění zákona č. 634/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn
Položka 34
…
11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32)

Kč

50

…
14. Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby

Kč 500

….
Předmětem poplatku není
1. Vydání licence nebo povolení k provozování dopravy z humanitárních důvodů.
2. Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna, jde-li o linkovou osobní dopravu
provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících.
3. Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky.
4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
při zápisu vozidla do této evidence.
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Návrhy prováděcích předpisů
K § 21 odst. 9 zákona o silniční dopravě ve znění návrhu jeho novely
Ve vyhlášce č. 478/2000 Sb. budou, vzhledem k nově zavedenému způsobu provozování
taxislužby bez využití taxametru na základě objednávky elektronickými prostředky, nově
upraveny náležitosti potvrzení o přepravě, které se bude zasílat objednateli přepravy a bude
uchováváno dopravci.
Potvrzení o přepravě bude obsahovat identifikační údaje zprostředkovatele, identifikační údaje
dopravce, jméno a příjmení řidiče, výchozí a cílové místo přepravy, datum přepravy, čas
zahájení a ukončení přepravy, státní poznávací značku vozidla, jímž byla přeprava poskytnuta,
a cenu za poskytnutou přepravu, včetně uvedení způsobu platby za přepravu.
V návaznosti na novou zákonnou úpravu, kdy dochází k zrušení povinnosti vést záznam
o provozu vozidla taxislužby, bude zrušen text stávajícího § 11 vyhlášky č. 478/2000 Sb.
Protože součástí taxametru nemusí nově být paměťová jednotka, v § 13 vyhlášky
č. 478/2000 Sb. nebudou nastaveny technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru.
Stejně tak nebude výrobní číslo paměťové jednotky taxametru vyžadováno jako dosavadní
povinná náležitost záznamu o přepravě a dokladu o přepravě podle § 12 odst. 1 vyhlášky
č. 478/2000 Sb. a povinný údaj obsažený v knize taxametru podle § 13 odst. 2 vyhlášky.
K § 21a odst. 8 zákona o silniční dopravě ve znění návrhu jeho novely
Ve vyhlášce č. 478/2000 Sb., budou uvedeny náležitosti a vzor evidenční nálepky vozidla
taxislužby a způsob jejího umístění na vozidle.
V předmětném ustanovení bude uvedena velikost a tvar nálepky (předpokládá se evidenční
nálepka kruhového tvaru o průměru 90 mm), zbarvení nálepky (předpokládá se žlutá
neprůhledná barva), vnější znaky (na vnější straně se předpokládá uprostřed nápis TAXI
písmem o velikosti nejméně 25 mm a v dolní části předtištěné číslo evidenční nálepky písmem
nejméně o velikosti 5 mm) a vnitřní znaky (na vnitřní straně se předpokládá nápis TAXI
písmem o velikosti nejméně 20 mm a prostor pro vyplnění státní poznávací značky vozidla
nejméně o rozměrech 50 x 15 mm). Údaj o státní poznávací značce vyplní dopravní úřad čitelně
a tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný.
Nálepka bude zároveň opatřena ochrannými prvky bránícími jejímu zneužití a kopírování.
Vyhláška bude obsahovat obecný popis těchto ochranných prvků, tento rozsah vyplyne
z dohody se subjektem zajišťujícím tisk evidenčních nálepek (uvažuje se o holografických
stříbrných prvcích, barevných vláknech a prvcích využívajících reflexní a metalickou barvu).
Ve vztahu ke způsobu umístění bude ve vyhlášce uvedeno, že evidenční nálepka se nalepuje
přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna vozidla taxislužby na pravém dolním okraji
tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a nálepka byla dobře viditelná z vnější
strany vozidla. V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, nálepka
se nalepuje přímo v pravé přední části vozidla pevně spojené s jeho nosnými částmi. Nálepka
musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby byla chráněna před přímým ostřikem
způsobeným koly vozidla.
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Odpovídající předpis EU

Ustanovení

Obsah

Celex č.

Čl. I bod 4 (§ 3
odst. 2 písm. b)

V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „podle písmene a)“
nahrazují slovy „o době řízení vozidla, bezpečnostních
přestávkách a době odpočinku podle tohoto zákona,
přímo použitelného předpisu Evropské unie4e) nebo
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a
která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo Sbírce
mezinárodních smluv,“.

32014R0165

Čl. 33 odst. 2

Čl. I bod 61 (§
21f odst. 2)

Dopravce provozující mezinárodní příležitostnou osobní
silniční dopravu je dále povinen zajistit, aby ve vozidle,
kterým se přeprava vykonává, byl umístěn vyplněný
jízdní list podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie28) nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána. Formulář jízdního listu
vydá dopravci provozujícímu příležitostnou osobní
silniční dopravu na jeho žádost Ministerstvo dopravy
nebo osoba Ministerstvem dopravy pověřená.

32009R1073

Čl. 12 odst. 1
až 4

32009R1073

Čl. 19 odst. 1

1

Ustanovení

Obsah
Dopravce uchovává záznamové listy a výtisky, vyhotovují-li
se podle článku 35, v chronologickém pořadí a čitelné
podobě nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost
dotčených řidičů jim vydá jejich kopie. Dopravce vydá
dotčeným řidičům na požádání rovněž kopie stažených
údajů z karet řidiče a výtisky těchto kopií v papírové
podobě. Záznamové listy, výtisky a stažené údaje musí být
předloženy nebo vydány na žádost pověřeného kontrolora.
1. Příležitostná doprava je provozována na základě jízdního
listu s výjimkou dopravy uvedené v čl. 5 odst. 3 druhém
pododstavci.
2. Podnikatel v silniční osobní dopravě provozující
příležitostnou dopravu vyplní jízdní list před začátkem
každé jízdy.
3. Jízdní list musí obsahovat alespoň tyto informace:
a) druh dopravy;
b) hlavní trasu;
c) zapojené podnikatele v silniční osobní dopravě.
4. Sešity jízdních listů vydává příslušný orgán členského
státu, v němž je podnikatel v silniční osobní dopravě usazen,
nebo subjekty jím určené.
Povolení nebo kontrolní doklad se musí nacházet ve vozidle

a musí být předloženy na žádost oprávněného kontrolora.
Čl. I bod 68 (§
27)

V § 27 se slovo „však“ zrušuje a text „§ 9 odst. 2 písm.
a)“ se nahrazuje slovy „§ 9 odst. 1 písm. a) a, jde-li o
zahraniční dopravce usazené v jiném členském státu
Evropské unie, kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu
do českého jazyka“.

32014L0067

Čl. 9 odst. 1
pododstavec
druhý písm. b)

Čl. I bod 70 (§
33c)

V § 33c se slova „o počtu držitelů eurolicencí k 31.
prosinci předchozího roku a o počtu jimi vydaných opisů
eurolicencí“ nahrazují slovy „požadované přímo
použitelným předpisem Evropské unie34) v rozsahu, ve
kterém je má Česká republika sdělovat Evropské komisi“.
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Čl. 26 odst. 1

2

Za tímto účelem mohou členské státy přijmout zejména
následující opatření:
(…)
b) stanovit povinnost mít k dispozici nebo poskytnout či
uchovávat v tištěné nebo elektronické podobě kopie
pracovní smlouvy nebo rovnocenného dokladu ve smyslu
směrnice Rady 91/533/EHS (1), obsahujícího v případě, že
je to vhodné nebo důležité, dodatečné informace uvedené v
článku 4 uvedené směrnice, výplatní pásky, pracovní
výkazy, z nichž je patrný začátek, konec a délka denní
pracovní doby, a doklady o vyplacení mezd nebo kopie
rovnocenných dokumentů po dobu vyslání na přístupném a
zřetelně označeném místě na jeho území, jako je pracoviště
nebo staveniště nebo v případě mobilních pracovníků v
odvětví dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž je služba
poskytována;
Členské státy jednou za dva roky vypracují zprávu o činnosti
příslušných orgánů a předloží ji Komisi. Tato zpráva
obsahuje
a) přehled daného odvětví s ohledem na dobrou pověst,
finanční způsobilost a odbornou způsobilost;
b) počet vydaných povolení podle typu a podle roku vydání,
počet pozastavených a odejmutých povolení, počet
prohlášení nezpůsobilosti a příslušné důvody;
c) počet osvědčení o odborné způsobilosti vydaných každý
rok;
d) klíčové statistiky o vnitrostátních elektronických
rejstřících a jejich využití příslušnými orgány a
e) přehled výměny informací s jinými členskými státy v
souladu s čl. 18 odst. 2, která zahrnuje zejména počet ročně
zjištěných porušení předpisů oznámených jinému členskému
státu a obdržených odpovědí, jakož i roční počet žádostí a

obdržených odpovědí v souladu s čl. 18 odst. 3.

Čl. I bod 80 (§
34d odst. 2)

V § 34d se
podle § 34b
trestech za
Ministerstvo

na konci odstavce 2 doplňuje věta „Údaje
odst. 2 písm. h) o přestupcích a správních
ně uložených, které pravomocně uložilo
dopravy dopravcům usazeným v jiném
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Čl. 17 odst. 1 a
2
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Čl. 28 odst. 1,
2a4
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Čl. 16 odst. 1
pododstavec
první

3

1. Každé dva roky uvědomí členské státy Komisi o počtu
podnikatelů v silniční nákladní dopravě, kteří jsou držiteli
licencí Společenství k 31. prosinci předchozího roku, a o
počtu opisů licencí odpovídajících počtu vozidel v provozu
k tomuto dni.
2. Členské státy rovněž informují Komisi o počtu osvědčení
řidiče vydaných v předchozím kalendářním roce, jakož i o
počtu osvědčení řidiče v oběhu ke dni 31. prosince téhož
roku.
1. Členské státy sdělí Komisi každé dva roky počet povolení
pro provozování linkové dopravy vydaných předchozí rok a
celkový počet povolení pro provozování linkové dopravy
platných na konci období, za které se podává zpráva. Tyto
informace se podávají zvlášť pro každou cílovou zemi
linkové dopravy. Členské státy Komisi rovněž sdělí údaje
týkající se kabotáže prováděné podnikateli v silniční osobní
dopravě rezidenty formou zvláštní linkové dopravy a
příležitostné dopravy během období, za které se podává
zpráva.
2. Příslušné orgány hostitelského členského státu zašlou
Komisi každé dva roky statistický přehled o počtu povolení
vydaných pro kabotáž prováděnou formou linkové dopravy
podle čl. 15 písm. c).
4. Členské státy nejpozději do 31. ledna každého roku
uvědomí Komisi o počtu podnikatelů v silniční osobní
dopravě, kteří jsou držiteli licence Společenství k 31.
prosinci předchozího roku, a o počtu opisů licencí
odpovídajících počtu vozidel v provozu k tomuto dni.
Pro účely provádění tohoto nařízení, zejména článků 11 až
14 a 26, vede každý členský stát vnitrostátní elektronický
rejstřík podniků silniční dopravy, které příslušný orgán
určený tímto státem oprávnil k výkonu povolání podnikatele

členském státě než v České republice provozujícím
silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby za
přestupek podle tohoto zákona, zapíše v Rejstříku
podnikatelů v silniční dopravě Ministerstvo dopravy.“.
Čl. 16 odst. 2
pododstavec
první písm. e)

v silniční dopravě. Zpracování údajů obsažených v tomto
rejstříku podléhá kontrole veřejného orgánu určeného za
tímto účelem. Příslušné údaje obsažené v elektronickém
rejstříku se zpřístupní všem příslušným orgánům dotyčného
členského státu.
Vnitrostátní elektronické rejstříky obsahují alespoň tyto
údaje:
(…)
e) počet, kategorii a druh závažných porušení předpisů ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), které vedly k odsouzení nebo k
uložení sankce v průběhu posledních dvou let;

Číslo předpisu EU
(kód celex)

Název předpisu EU

32009R1071

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek
pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES

32009R1072

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční
nákladní dopravy

32009R1073

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a
autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

32014L0067

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
(„nařízení o systému IMI“)

32014R0165

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č.
3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
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