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Shrnutí
Tato práce se věnuje právní úpravě taxislužby a přístupům vybraných evropských států k regulaci
služeb nabízených společností Uber.
Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie je třeba činnost provozovanou společností Uber
považovat za službu v oblasti dopravy, a nikoli za tzv. službu informační společnosti. Zatímco volný
pohyb služeb informační společnosti členské státy Evropské unie v zásadě nesmějí omezit,
podmínky pro poskytování služeb v oblasti dopravy členské státy mohou upravit tak, jak uznají
za vhodné. Kvalifikace služeb nabízených společností Uber jako služby v oblasti dopravy tak dává
členským státům větší svobodu tyto služby regulovat.
Legislativa některých států formálně rozlišuje mezi klasickou taxislužbou a smluvní přepravou,
pod níž spadá i zprostředkovatelská služba Uber. V České republice, Estonsku a Irsku jsou ale
služby společnosti Uber považovány za jeden z typů taxislužby. Fakticky nemá toto rozdílné pojetí
podstatnější význam. Záleží totiž primárně na způsobu, jakým je služba provozována, tj. zda se
jedná o klasickou taxislužbu, anebo zda jde o službu objednanou elektronicky, která je poskytnuta
na základě smlouvy.
S jednotlivými druhy přepravy osob bývají spojeny různá práva a povinnosti. Zatímco vozidla
klasické taxislužby mohou stát na stanovištích pro taxi a být zastavena přímo na ulici, vozidla
smluvní přepravy musejí být objednána předem. Na smluvní přepravu se dále nevztahuje případná
regulace jízdních tarifů, která se týká pouze taxislužby. Vozidla taxi musejí být standardně
vybavena taxametrem, zatímco vozidla smluvní přepravy taxametr mít nesmějí. Např. v České
republice ale není úprava tak striktní, takže i řidiči vozidla s taxametrem mohou poskytovat smluvní
přepravu. Právní předpisy také mohou stanovit, že vozidla taxi musejí mít určitou barvu (Belgie,
Francie, Německo, dříve Česká republika). Pro vozidla smluvní přepravy platí volnější pravidla, a
sice že nesmějí svým vzhledem a značením vzbuzovat dojem, že se jedná o vozidlo taxi.
Vyšší nároky bývají někdy kladeny také na řidiče klasické taxislužby, kteří např. musejí složit
zkoušku ověřující jejich znalosti místopisu a právních předpisů (Belgie, Německo, dříve Česká
Republika). V Irsku je ale situace odlišná. Danou zkoušku musejí úspěšně absolvovat všichni řidiči,
tj. i řidiči smluvní přepravy. Splní-li řidiči i ostatní podmínky stanovené právními předpisy, získají
povolení k výkonu činnosti řidiče. Povolení k provozování taxislužby a k řízení vozidla taxislužby či
vozidla smluvní přepravy jsou ve většině případů udělována na určitou dobu, nicméně např.
v Estonsku jsou vydávána bez časového omezení.
Služby provozované společností Uber byly předmětem soudních sporů v řadě evropských států.
Kromě zákazu provozování služby UberPop, kterou poskytovali řidiči bez příslušného oprávnění
(Belgie, Česká republika, Německo), se soudy věnovaly také ústavnosti některých ustanovení
upravujících smluvní přepravu (Francie) a udělování, resp. prodlužování licence provozovatele
smluvní přepravy (Spojené království). Dále se soudy zabývaly pracovněprávním postavením řidičů
Uberu a v některých případech dospěly i k odlišným závěrům. Zatímco podle Nejvyššího soudu
Spojeného království mají řidiči Uberu status „pracovníka“, s nímž je spojeno právo na minimální
mzdu a placenou dovolenou, belgický obchodní soud po přezkoumání zákonných kritérií dovodil,
že řidiči jsou osobami samostatně výdělečně činnými.
Soudní spory každopádně přispěly ke zpřehlednění situace. Některé státy přistoupily i k novelizaci
svých právních předpisů a nastavily tak jasné podmínky pro provozování různých typů městské
přepravy.
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Text vychází z odpovědi na dotaz č. 3338 s názvem Regulace taxi a služby Uber, kterou zpracovali Monika
Šamová, Barbora Mičicová, Martin Kavěna a Radek Píša.

Evropská právní úprava a judikatura
Evropská právní úprava
V posledních letech se vedle klasické taxislužby začaly prosazovat i jiné způsoby městské dopravy.
Bylo proto nutné vyřešit otázku, jak činnost poskytovanou např. společností Uber kvalifikovat a
zda mají členské státy Evropské unie právo provozování těchto služeb nějakým způsobem
regulovat.
Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých
právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním
trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (dále jako „směrnice 2000/31“) nesmějí členské státy
omezovat z důvodů spadajících do koordinované oblasti volný pohyb služeb informační
společnosti z jiného členského státu. Určitá opatření regulující danou službu informační
společnosti mohou být přijata jen tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené ve směrnici (čl. 3
odst. 2 a 4 směrnice 2000/31). Pro účely této směrnice se službami informační společnosti rozumí
„služby ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES“ (čl. 2 písm. a)
směrnice 2000/31).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při
poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998,
kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a
technických předpisů (dále jako „směrnice 98/34 ve znění směrnice 98/48“) definovala pojem
služba jako „jak[ou]koli služb[u] informační společnosti, tj. každ[ou] služb[u] poskytovan[ou]
zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb“ (čl. 1 odst. 2
směrnice 98/34 ve znění směrnice 98/48).
Směrnice 98/34 ve znění směrnice 98/48 dále vymezila i tyto pojmy:
 službou poskytovanou na dálku je „služba poskytovaná bez současné přítomnosti
stran“,
 službou poskytovanou elektronicky je „služba odeslaná z výchozího místa a přijatá
v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování a
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uchovávání dat (včetně digitální komprese) a jako celek odeslaná, přenesená nebo
přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými prostředky“,
 službou na individuální žádost příjemce služeb je „služba poskytovaná přenosem dat
na individuální žádost“.
Další relevantní směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12.
prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (dále jako „směrnice 2006/123“). Z působnosti této
směrnice jsou vyloučeny služby v oblasti dopravy (čl. 2 odst. 2 písm. d) směrnice 2006/123).
Na služby v oblasti dopravy se místo čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jako „SFEU“),
jenž upravuje obecně volný pohyb služeb, aplikuje čl. 58 odst. 1 SFEU, podle něhož je volný pohyb
služeb v oblasti dopravy realizován v rámci společné dopravní politiky. Kromě čl. 56 SFEU a
směrnice 2006/123 se na služby v oblasti dopravy nevztahuje ani směrnice 2000/31.
Evropská judikatura
Zda se v případě služeb provozovaných společností Uber jedná o službu v oblasti dopravy, anebo
o službu informační společnosti, posuzoval Soudní dvůr Evropské unie (dále jako „SDEU“)
při řešení předběžné otázky ve věci C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi. Kvalifikace této
služby je rozhodující pro určení, zda je možné podmínit její poskytování získáním určitého povolení.
Zmíněnou otázku rozebral nejprve generální advokát1 ve svém stanovisku následujícím způsobem:
Službu společnosti Uber by bylo možné považovat za službu informační společnosti tehdy, pokud
by byla v souladu s čl. 1 odst. 2 směrnice 98/34 ve znění směrnice 98/48 poskytována za úplatu,
na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce. Kritéria úplaty a individuální žádosti jsou
v tomto případě splněna, aspekt poskytování na dálku elektronickým způsobem ale nikoli.
V případě služby Uber se jedná o smíšenou službu, která je tvořena elektronickou a
neelektronickou složkou. Služba totiž umožňuje nalézt řidiče a spárovat ho s potenciálním
cestujícím za účelem poskytnutí služby vyžádané prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.
Smíšenou službu lze považovat za službu „přenášenou elektronicky jako celek“ (viz definice pojmu
služba poskytovaná elektronicky) především tehdy, jestliže plnění, které není poskytováno
elektronicky, je ekonomicky nezávislé na službě poskytované uvedeným způsobem (tak je tomu
například u portálů specializujících se na prodej letenek). Pokud ovšem obě složky tvoří nerozdílný
celek a poskytovatel elektronické služby současně poskytuje i neelektronické plnění, popř. má-li
na poskytování této neelektronické složky rozhodující vliv, půjde dle stanoviska generálního
advokáta o službu informační společnosti pouze v případě, je-li elektronicky poskytován hlavní
prvek služby.2
Hlavním argumentem společnosti Uber bylo, že její činnost spočívá pouze v propojení nabídky a
poptávky. Generální advokát ale ve svém stanovisku upozornil, že Uber ve skutečnosti kontroluje
veškeré relevantní aspekty služby městské dopravy, jako je cena, dostupnost nabídky, minimální
podmínky bezpečnosti a chování řidičů. Proto nelze společnost Uber vnímat pouze jako
prostředníka, ale jako opravdového organizátora a provozovatele služeb městské dopravy. Fáze
zprostředkování kontaktu má přitom jen přípravnou povahu, která má umožnit uskutečnění
hlavního plnění, jímž je právě přeprava. Zprostředkovatelská služba Uber tedy nemůže být službou
informační společnosti, a jedná se tak o službu v oblasti dopravy.3

1

Generální advokáti působí u Soudního dvora Evropské unie a jejich úkolem je předkládat veřejně, nestranně a
nezávisle odůvodněná stanoviska k projednávané věci (čl. 252 Smlouvy o fungování Evropské unie).
2
Body 26–28 a 33–35 stanoviska generálního advokáta ve věci C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi.
3
Body 43, 51, 61, 64–65 a 70 stanoviska generálního advokáta ve věci C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi.
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K závěru, že zprostředkovatelská služba Uber je službou v oblasti dopravy ve smyslu čl. 58 odst. 1
SFEU, neboť je neoddělitelně spjatá s přepravní službou, jež je hlavní složkou této služby, dospěl
ve svém rozhodnutí i SDEU. Tato služba proto nepodléhá směrnici 2006/123 a spadá pod výjimku
z volného pohybu služeb, zakotveného v čl. 58 odst. 1 SFEU. Na službu společnosti Uber se dále
vztahují ustanovení čl. 90 a násl. SFEU, z čehož plyne, že si členské státy mohou podmínky pro
poskytování této služby upravit v souladu s obecnými pravidly SFEU tak, jak uznají za vhodné.
Službě Uber se SDEU věnoval rovněž ve věci C‑320/16, Uber SAS France. Tento případ se týkal
francouzského zákona zakazujícího zprostředkovávat služby řidičů, jež nemají potřebná oprávnění,
což prakticky znamenalo zákaz služby UberPop, neboť ta byla zajišťována právě řidiči bez licence.
Společnost Uber argumentovala tak, že zákon nelze aplikovat, neboť jej francouzská vláda
nenotifikovala Evropské komisi.4 SDEU se v této souvislosti zabýval předběžnou otázkou, zda
vnitrostátní právní úprava, jež trestně postihuje organizování zprostředkování kontaktu mezi
zákazníky a osobami, které za úplatu poskytují služby silniční přepravy osob, aniž k tomuto účelu
mají povolení, má být kvalifikována jako předpis pro služby informační společnosti, jenž podléhá
povinnosti předchozího oznámení Komisi stanovené v čl. 8 odst. 1 prvním pododstavci směrnice
98/34 ve znění směrnice 98/48. SDEU odkázal na závěry obsažené v rozhodnutí ve věci Elite Taxi,
tedy že zprostředkovatelská služba Uber odpovídá kvalifikaci služby v oblasti dopravy, a dospěl
k závěru, že daná vnitrostátní právní úprava nemůže být považována za předpis pro služby
informační společnosti, a tudíž podléhat povinnosti předběžného oznámení.5

Přístup vybraných evropských států
Belgie
Belgický zákon o taxislužbách (loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis) definoval
taxislužbu jako službu, v rámci níž poskytuje řidič za úplatu přepravu osob motorovými vozidly.
Tato vozidla jsou určena a vybavena pro přepravu maximálně devíti osob včetně řidiče a jsou
připravena pro zákazníky na parkovacích místech na veřejné komunikaci anebo na místech, jež
nejsou přístupná veřejnou dopravou (čl. 1 zákona o taxislužbách). Tento zákon byl ale v některých
oblastech Belgie zcela nebo zčásti nahrazen jinými právními předpisy.6
V bruselském regionu platí vládní nařízení z 29. března 2007 o taxislužbách a službách spočívajících
ve „vypůjčení“ automobilů s řidičem (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur,
dále jako „nařízení z března 2007“). Uchazeč o povolení k výkonu činnosti řidiče musí úspěšně složit
testy, v rámci nichž je ověřována např. jeho schopnost provést výpočty na úrovni základní školy
(sic!), schopnost reagovat na stres vzniklý v souvislosti se silničním provozem a kontaktem se
zákazníky, schopnost přizpůsobit se nepředvídatelným okolnostem a schopnost aktivně
naslouchat, zejména aby nedocházelo k nedorozuměním při objednávkách zákazníků (čl. 14
nařízení z března 2007). V rámci dalších zkoušek pak musí žadatel rovněž prokázat znalost předpisů
týkajících se taxislužby (čl. 16 odst. 3 nařízení z března 2007). Úspěšní uchazeči jsou na závěr
vyzváni k dobrovolné účasti na kurzu ekologické jízdy (čl. 16 odst. 7 nařízení z března 2007).

4

Bod 9 stanoviska generálního advokáta ve věci C‑320/16, Uber SAS France.
Generální advokát nastínil ve svém stanovisku nad rámec projednávané věci, proč by francouzský zákon nebyl
předpisem, na který se vztahuje oznamovací povinnost, i v případě, kdyby služba Uber byla považována za službu
informační společnosti (body 12–13, 23–29 stanoviska generálního advokáta ve věci C‑320/16, Uber SAS France).
6
Loi
de
1974
relative
aux
services
de
taxis.
Dostupné
z:
http://www.gtltaxi.be/3_27_356_3442_0_FR_Loi_de_1974_relative_aux_services_de_taxis.
5
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Nařízení z března 2007 upravuje také vzhled a vybavení vozidel. Vozidla taxislužby musí mít černou
barvu s vodorovným proužkem v podobě šachovnice v černé a mangově žluté barvě na bočních
stranách (čl. 32 odst. 1 bod 10 písm. a) nařízení z března 2007). Na vozidle musí být dále připevněn
štítek s identifikačním číslem a slovem TAXI (čl. 33 odst. 1 nařízení z března 2007) a na střeše
vozidla musí být umístěno světlo signalizující, zda je vozidlo k dispozici (čl. 39 nařízení z března
2007). Vozidla, jež jsou využívaná ke smluvní přepravě, kdy je zákazníkovi „vypůjčen“ automobil
s řidičem (location de voitures avec chauffeur - LVC), takto označená být nesmějí (čl. 89 odst. 2
nařízení z března 2007).
Další pravidla specifikuje bruselské nařízení z 27. dubna 1995 o taxislužbách a službách
spočívajících ve vypůjčení automobilů s řidičem (ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services
de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, dále jako „nařízení z dubna 1995“).
Definice taxislužby v nařízení je shodná s definicí v zákoně o taxislužbách. Nařízení z dubna 1995
vymezuje také pojem služeb spočívajících ve vypůjčení automobilu s řidičem. Jedná se o službu,
která není taxislužbou, v rámci níž rovněž dochází k úplatné přepravě osob vozidly specifikovanými
v zákoně (čl. 2 nařízení z dubna 1995).
Možnost vypůjčení automobilu s řidičem nabízí společnost Uber v Bruselu, Gentu, Antverpách a
Lovani.7 Současnému stavu ale předcházela řada soudních sporů. Frankofonní obchodní soud
v Bruselu8 zakázal společnosti Uber rozhodnutím z března 2014 poskytovat služby
na území Bruselu, kde společnost Uber začala svou činnost nejprve provozovat. Žalobu podala
společnost Taxis Radio Bruxellois, která požadovala, aby soud činnost společnosti Uber zakázal,
neboť řidiči společnosti Uber nedisponují povolením, blíže upraveným v nařízení z dubna 1995.
Frankofonní obchodní soud dospěl k závěru, že společnost Uber opravdu jedná v rozporu s daným
nařízením.9 Toto rozhodnutí potvrdil rovněž vlámský obchodní soud v září 2015.10
Společnost Uber ale udělený zákaz několikrát porušila, a bruselští řidiči taxi proto požadovali, aby
byla společnosti Uber uložena povinnost zaplatit 290 000 eur. To bylo učiněno rozsudkem ze září
2016. Společnost Uber nicméně odmítla pokutu zaplatit a napadnula zmíněné rozhodnutí. Podle
společnosti Uber se totiž zákaz vztahoval pouze na tehdejší službu UberPop, která propojovala
zákazníky a „neprofesionální“ řidiče bez odpovídající licence. Tuto službu ale společnost Uber
ukončila a od října 2015 nabízela pouze službu UberX, již provozují řidiči disponující patřičnou
licencí. Soud tedy dospěl k závěru, že požadavky taxi společností jsou neopodstatněné.
Proti tomuto rozhodnutí se taxi společnosti odvolaly. Odvolací soud se obrátil s žádostí
o interpretaci tehdejšího rozhodnutí na vlámský obchodní soud, který zákaz v září 2015 potvrdil.
Vlámský obchodní soud vyložil rozhodnutí tak, že se vztahuje na všechny aktivity společnosti Uber,
jež by porušovaly zmíněné nařízení. Současně soud ale uvedl, že mu nepřísluší posuzovat, zda se
zákaz vztahuje i na službu UberX, která v době jeho rozhodnutí ještě nefungovala.11

7

Use Uber in cities around the world. Dostupné z: https://www.uber.com/global/en/cities/.
Belgie je rozdělena do 12 soudních obvodů. Soudní obvod v Bruselu zahrnuje dva soudy prvního stupně – soud
frankofonní a soud vlámský.
Systém soudní moci v členských státech - Belgie. Dostupné z:
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-be-cs.do?init=true&member=1.
9
NEYRINCK, Norman. L’interdiction d’Uber sur le marché du transport des personnes par automobile à Bruxelles : le
monopole des taxis est-il bien conforme au droit européen ?.
10
MARIQUE, Enguerrand. Fin du brouillard juridique pour Uber en Belgique.
11
Tamtéž.
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Soudní spory, jejichž předmětem byl zákaz činnosti společnosti Uber, pokračovaly i nadále.
Frankofonní obchodní soud v rozsudku z poloviny ledna 201912 rozhodl, že služba UberX není
taxislužbou ve smyslu nařízení z dubna 1995 a že neporušuje platné právní předpisy. Nevyhověl
tak žalobě taxi společností, které požadovaly, aby kromě služby UberPop byla explicitně zakázána
i služba UberX. Soud dospěl k závěru, že podnikání společnosti Uber spočívá v provozování
zprostředkovatelské platformy UberX, již ale nelze zaměňovat s vlastní přepravní službou.
Platforma UberX totiž pouze propojuje držitele licence LVC, opravňující poskytovat službu
„vypůjčení automobilu s řidičem“. Členy této platformy jsou povinně všechny osoby, které chtějí
využívat služby UberX. Zájemci o tuto službu si nejprve musejí vytvořit osobní účet, přijmout
podmínky společnosti Uber a stát se členem platformy PRA. Bez splnění těchto kroků nelze vozidlo
prostřednictvím aplikace Uber objednávat. Vytvořením účtu a poskytnutím příslušných
dokumentů společnosti Uber (osvědčení o registraci, licence LVC, dokladů o pojištění, výpisu
z rejstříku trestů a řidičského průkazu) je podmíněna také možnost poskytovat služby ze strany
řidičů. Společnost Uber tedy sice nabízí služby v oblasti dopravy spočívající ve zprostředkování
kontaktu mezi cestujícím a řidičem, ale sama „placenou přepravu osob“ ve smyslu výše uvedeného
nařízení neposkytuje.
V rozhodnutí soud rovněž upozornil na rozdíl mezi službou UberPop, již zajišťovali řidiči bez licence,
a službou UberX, v rámci níž operují řidiči disponující příslušným oprávněním. Držitelé licence LVC,
kteří se ke službě UberX připojili uzavřením rámcové smlouvy o poskytování služeb se společností
Uber, mají uzavřenou také smlouvu o půjčení vozidla s platformou PRA, jejímž členům službu
výlučně poskytují. Vzhledem k tomu, že službu UberX tedy mohou využít jen registrovaní uživatelé,
nenaplňuje služba UberX znaky taxislužby, neboť vozidla taxislužby si může ve veřejném
prostranství objednat jakákoli osoba. Soud tedy dovodil, že společnost Uber jedná v souladu
s právním rámcem, a předmětnou službu tak může nadále provozovat.13
Soud se také zabýval otázkou, jaké pracovněprávní postavení mají řidiči poskytující službu UberX a
zda nedochází k porušení právních předpisů upravujících status pracovníka. Reagoval tak na názor,
že ekonomika digitálních platforem do určité míry nutí pracovníky fungovat v režimu osob
samostatně výdělečně činných, ačkoli fakticky vykonávají své povinnosti jako zaměstnanci. Soud
přezkoumal určující zákonná kritéria, jako je vůle stran vyjádřená ve smlouvě, možnost svobodně
si organizovat práci a pracovní dobu a také možnost vykonávat dohled nad činností pracovníka, a
dospěl k závěru, že právní přepisy porušovány nejsou. Řidiči totiž mohou provedení jízdy přijmout
i odmítnout a sami si mohou případně najmout další osoby, které budou službu poskytovat. Soud
dále uvedl, že sazba, již Uber navrhuje, je pouze nezávazná, a že geolokalizace je inherentní
vlastnost služby, a tudíž ji nelze považovat za nástroj dohledu.14
Česká republika
Přepravu osob včetně taxislužby upravuje v českém právním řádu zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších přepisů (dále jako „zákon o silniční dopravě“). Dne 1. července 2020
nabyl účinnosti zákon č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jako „novela zákona o silniční
dopravě“). Tato novela zavedla vedle klasické taxislužby, u níž je cena za přepravu stanovená

12

Jugement du 16 janvier 2019 du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles n°A/18/02920. Dostupné z:
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-16-Jugement-Trib.-de-lentreprise-fr.A.18.02920.pdf.
13
WERY, Etienne. Uber est jugé légal à Bruxelles.
14
Recent Judgment Marks a New Era in the Uber(X) Saga: Judgment of 16 January 2019 Marks New Era in the Uber(X)
Saga. Dostupné z: https://www.osborneclarke.com/insights/recent-judgment-marks-new-era-uberx-saga/.

PI 5.407

8

taxametrem, a taxislužby poskytované na základě písemné smlouvy ještě další formu, a sice
taxislužbu objednanou elektronicky.
Taxislužbu definuje zákon o silniční dopravě jako osobní dopravu pro cizí potřeby, v rámci níž je
zajišťována přeprava osob a jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše devíti osob
včetně řidiče, přičemž se nejedná o linkovou osobní dopravu, mezinárodní kyvadlovou dopravu
nebo příležitostnou osobní silniční dopravu (§ 2 odst. 10 zákona o silniční dopravě).
Nestanoví-li zákon jinak, lze silniční dopravu pro cizí potřeby provozovat jen na základě koncese
(§ 4 zákona o silniční dopravě). Vozidlo taxi musí být viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou
žluté barvy s nápisem TAXI a vybaveno taxametrem (§ 21 odst. 4 písm. a) a b) zákona o silniční
dopravě). Současně platí, že vozidlo nesmí být označeno nápisem TAXI, pokud nemá taxametr
nebo je použito k jinému účelu než k provozování taxislužby (§ 21d odst. 5 zákona o silniční
dopravě).
Pravidla ohledně označení a vybavení vozidla se nevztahují na situaci, kdy je přeprava poskytnuta
na základě písemné smlouvy, jež byla uzavřena před zahájením přepravy. V této smlouvě musejí
být identifikovány smluvní strany a zprostředkovatel taxislužby. Smlouva dále obsahuje údaje
o přepravovaných osobách, datu, čase a trase přepravy a ceně za přepravu, popř. alespoň způsob
jejího určení (§ 21 odst. 5 zákona o silniční dopravě). Tento typ taxislužby se využívá např.
na svatbách nebo při firemní přepravě.15
Vozidlo nemusí být speciálně označeno a vybaveno taxametrem ani tehdy, je-li přeprava
poskytnuta na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou
službou (typicky prostřednictvím mobilní aplikace) a jsou-li splněny následující podmínky (§ 21
odst. 6 zákona o silniční dopravě):
 před objednáním přepravy byla objednateli sdělena konečná cena za tuto přepravu, a
pokud byla přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby, tak i identifikační
údaje tohoto zprostředkovatele,
 před zahájením přepravy byly objednateli sděleny údaje o dopravci, řidiči taxislužby a
vozidle taxislužby, kterým bude přeprava poskytnuta, a
 bezprostředně po ukončení přepravy bylo objednateli na jím uvedenou adresu
elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě.
Řidiči si mohou zvolit, jakou formou budou taxislužbu poskytovat. Řidič vozidla se střešní svítilnou
a taxametrem může přijímat objednávky prostřednictvím mobilní aplikace a nemusí přitom ani
odstraňovat střešní svítilnu z vozidla. Vozidlo vybavené taxametrem může být využito
k poskytování všech forem taxislužby. Pokud vozidlo taxametr nemá, lze si jej objednat na základě
písemné smlouvy anebo elektronicky přes mobilní aplikaci.16
Novela zákona o silniční dopravě zrušila oprávnění obce uložit řidičům obecně závaznou vyhláškou
povinnost prokázat složením zkoušky znalost místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů.
Původní znění zákona umožňovalo obci rovněž stanovit jako podmínku pro zahájení nebo nabízení
přepravy na jejím území také určitou barvu karoserie vozidla, což novela také zrušila.
Spory ohledně služeb poskytovaných společností Uber řešily v minulosti také české soudy.
Společnost LIDO TAXI RADIO, spol. s r. o. podala v březnu 2017 ke Krajskému soudu v Brně návrh
na nařízení předběžného opatření, jímž by měla být společnosti Uber uložena povinnost zdržet se
15

Shrnutí změn v taxislužbě k 1. červenci 2020. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejnadoprava/Taxisluzba/Shrnuti-zmen-v-taxisluzbe-k-1-cervenci-2020.
16
Tamtéž.
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provozování a zprostředkování taxislužby na území statutárního města Brna. V návrhu žalobce
uvedl, že společnost Uber zprostředkovává a provozuje osobní přepravu za úplatu v rámci služby
UberPop, aniž by splnila podmínky stanovené v zákoně o silniční dopravě a v obecně závazné
vyhlášce města Brna. Podle žalobce provozovala společnost Uber taxislužbu v rozporu s tehdejší
právní úpravou, neboť taxislužbu poskytovali řidiči bez příslušného živnostenského oprávnění a
oprávnění řidiče taxislužby a také bez prokázání znalosti místopisu, které požadovala obecně
závazná vyhláška.17
Krajský soud v Brně konstatoval, že výkon taxislužby podléhá právní regulaci a že nesplněním
podmínek stanovených zákonem se subjekt s největší pravděpodobností dopouští nekalé soutěže.
Ve svém usnesení proto požadované předběžné opatření nařídil. Společnost Uber se ale odvolala
a vrchní soud v Olomouci návrh na nařízení předběžného opatření zamítl. Skutková tvrzení
uvedená žalobcem byla podle vrchního soudu v naprostém rozporu s navrhovaným zněním
v petitu. Nesoulad viděl vrchní soud v žalobcově tvrzení, že společnost Uber nesplňuje podmínky
pro provozování či zprostředkování taxislužby, a v jeho požadavku, aby byla společnosti uložena
povinnost zdržet se výkonu této činnosti. Vrchní soud v usnesení také dospěl k závěru, že činnost
společnosti Uber nelze považovat za taxislužbu nebo její zprostředkování právě z toho důvodu, že
nejsou splněny podmínky stanovené zákonem o silniční dopravě v tehdejším znění.18
Společnost LIDO TAXI RADIO, spol. s r. o. podala v této věci stížnost k Ústavnímu soudu, který
projevil s názorem vrchního soudu zásadní nesouhlas. Podle Ústavního soudu měl vrchní soud
zejména posoudit, zda činnost vykonávanou společností Uber lze kvalifikovat jako taxislužbu, a zda
tedy tato služba podléhá právní regulaci, nikoli zda lze za taxislužbu (jako činnost) považovat něco,
co nesplňuje podmínky pro poskytování taxislužby stanovené zákonem. V této souvislosti poukázal
Ústavní soud na anglické rčení „if it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then
it probably is a duck“ (tj. projevuje-li se něco jako kachna, tak se zpravidla o kachnu také jedná) a
uvedl, že úvaha vrchního soudu je očividně vadná, pokud ze skutečnosti, že společnost Uber
nesplňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon taxislužby, vyvodil závěr, že její činnost
nemůže být považována za konkurenci taxislužby. Usnesení vrchního soudu Ústavní soud zrušil a
nařídil, aby vrchní soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení a zabýval se otázkou, zda lze
činnost společnosti Uber kvalifikovat jako taxislužbu a zda její jednání nenese znaky nekalé
soutěže.19
Poměrně čerstvý je pak další nález Ústavního soudu z listopadu 2020. V tomto případě byl
stěžovatel správním orgánem uznán vinným z přestupku podle zákona o silniční dopravě
v tehdejším znění, neboť měl vykonávat práci řidiče taxislužby bez příslušného oprávnění. Strážníci
stěžovatele zkontrolovali, protože stál se svým vozidlem na místě zákazu zastavení. Stěžovatel
strážníkům sdělil, že pouze čeká na zákazníka a že si prostřednictvím aplikace Uber přivydělává
k důchodu jako řidič. Stěžovatel dále uvedl, že nevěděl o tom, že jeho jednání naplňuje znaky
taxislužby. Věc se postupně dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu, který se zabýval zejména
tím, zda lze činnost stěžovatele po právní stránce kvalifikovat jako výkon práce řidiče taxislužby.
Nejvyšší správní soud přihlédl k judikatuře Soudního dvora EU a k výše zmíněnému nálezu
Ústavního soudu, na předmětnou otázku odpověděl kladně a kasační stížnost zamítl.
Stěžovatel se proto obrátil na Ústavní soud, přičemž předmětem sporu nebylo, zda měl stěžovatel
v rozhodné době oprávnění řidiče taxislužby – nic takového netvrdil ani sám stěžovatel. Podstata
stížnostních námitek se týkala výhradně toho, zda lze činnost stěžovatele podřadit pod výkon
17

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2017, č. j. 18 Nc 9/2017-377.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. září 2017, č. j. 7 Cmo 185/2017-507.
19
Nález Ústavního soudu III. ÚS 4072/17 ze dne 5. 11. 2018.
18
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práce řidiče taxislužby. Stěžovatel argumentoval tak, že práce řidiče taxislužby nebyla fakticky
vykonána, protože klientka pouze do vozidla nastoupila a k samotné přepravě nakonec nedošlo.
Ústavní soud ale s poukazem na důvodovou zprávu k zákonu o silniční dopravě uvedl, že práce
řidiče taxislužby je tvořena souborem všech činností, které směřují k zajištění samotné přepravy,
tzn. včetně přistavení vozidla do místa určeného zákazníkem. Ačkoli tedy v daném případě
přeprava skutečně nebyla poskytnuta, resp. dokonána, k jejímu zahájení už došlo nastoupením
klientky do vozidla. Ústavní soud po celkovém posouzení věci dospěl k závěru, že ústavně zaručená
práva stěžovatele nebyla porušena, a ústavní stížnost zamítl jako nedůvodnou.20
Estonsko
V Estonsku umožnila novela zákona o veřejné dopravě (Ühistranspordiseadus)21 s účinností
od 1. listopadu 2017 poskytovat taxislužbu dvěma způsoby. Kromě klasické taxislužby mohou
zákazníci využívat i taxislužbu založenou na digitální platformě. Touto formou nabízí svoje služby
nejen společnost Uber22, ale také estonská společnost Bolt (dříve Taxify)23.
Pro oba druhy taxislužby platí, že provozovatelé taxislužby i řidiči musejí disponovat příslušným
oprávněním k výkonu této činnosti (§ 54 odst. 1 zákona o veřejné dopravě). Konkrétní požadavky,
jež musejí osoby splnit, aby získaly daná oprávnění, specifikuje zákon o veřejné dopravě.
Na základě novely zákona o veřejné dopravě došlo ke zrušení jedné z povinností uložených
zájemcům o výkon činnosti řidiče taxislužby, a sice povinnosti absolvovat školení a složit
závěrečnou zkoušku (§ 57 odst. 1 bod 2 zákona o veřejné dopravě a § 27 odst. 1 zákona o silniční
dopravě z roku 200024). Povolení k užívání vozidla pro účely taxislužby musí mít i vozidlo (§ 54 odst.
2 a § 58 odst. 2 zákona o veřejné dopravě). Všechna zmíněná povolení jsou standardně vydávána
bez časového omezení. Projeví-li o to ale žadatel zájem, může získat povolení jen na určitou dobu
(§ 61 zákona o veřejné dopravě).
V případě tzv. platformové taxislužby dochází k objednání jízdy a výpočtu ceny pouze
prostřednictvím digitální platformy. Vozidlo tedy nemusí být vybaveno taxametrem (§ 64 odst. 3
zákona o veřejné dopravě). Na tento typ taxislužby se nevztahuje ani cenová regulace stanovená
samosprávou, neboť zákazník cenu vidí v aplikaci, a tudíž je mu dopředu známá (§ 66 odst. 3
zákona o veřejné dopravě).
Pokud ovšem řidič taxi vyzvedává cestujícího na ulici nebo ze stanoviště taxi, popř. pokud bylo taxi
objednáno přes call centrum, pak musí být cena účtována podle taxametru. Vozidlo využívané
k poskytování taxislužby bez zprostředkování digitální platformou musí mít kromě taxametru také
tiskárnu, ceník, osvětlenou ceduli s nápisem TAXI na střeše a ochrannou známku provozovatele
taxislužby. Tato vozidla mohou využívat také vyhrazené jízdní pruhy pro veřejnou dopravu (§ 64
odst. 2 a 3 zákona o veřejné dopravě).25
Estonsko se staví ke službám informační společnosti poměrně vstřícně. Co se týče placení daní,
společnost Uber může se souhlasem řidičů na základě dohody uzavřené s daňovými úřady zasílat
20

Nález Ústavního soudu III. ÚS 1889/20 ze dne 10. 11. 2020.
Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 188 SE. Dostupné z:
www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/17074c56-bf09-477f-befba6e4ea86461f/%C3%9Chistranspordiseaduse%20muutmise%20seadus/.
22
Use Uber in cities around the world: Estonia. In: Uber [online]. [cit. 2021-03-09]. Dostupné z:
https://www.uber.com/global/en/cities/.
23
Cities: Estonia. In: Bolt [online]. [cit. 2021-03-09]. Dostupné z: https://bolt.eu/en/cities/.
24
Zákon o silniční dopravě (Autoveoseadus) z roku 2000 byl nahrazen zákonem o silniční dopravě z roku 2017.
25
Teavitus ühistranspordiseaduse 1. novembril 2017. a jõustuvate muudatustega seonduvalt. Dostupné z:
https://www.mkm.ee/et/uudised/teavitus-uhistranspordiseaduse-1-novembril-2017-joustuvate-muudatustegaseonduvalt.
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daňovým úřadům informace o příjmech řidičů, a tyto příjmy tak mohou být automaticky zaneseny
do daňového přiznání.26
Francie
Francouzská právní úprava rozlišuje mezi taxislužbou a smluvní přepravou (voitures de transport
avec chauffeur – VTC).
Podle dopravního zákoníku (Code des transports) musejí mít vozidla taxi elektronický platební
terminál a speciální vybavení stanovené vyhláškou (taxametr a světelné označení). Vlastník nebo
provozovatel vozidla taxi musí disponovat „parkovacím povolením“, které jej opravňuje zastavovat
na veřejných komunikacích, čekat na zákazníky a dovézt je na jejich žádost a za poplatek na místo
určení (čl. L3121-1 dopravního zákoníku). Správní orgán, jemuž přísluší vydat zmíněné parkovací
povolení, může rovněž stanovit, že všechna vozidla taxi musejí mít určité shodné rozlišovací znaky,
např. jednotnou barvu (čl. L3121-1-1 dopravního zákoníku). Povolení vydané po vyhlášení novely
zákona o vozidlech taxi a o vozidlech smluvní přepravy (loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014
relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur) je obnovitelné po pěti letech, ale
nemůže být převedeno na jinou osobu.
Parkovací povolení mohou získat pouze osoby, které jsou zapsány na veřejném seznamu čekatelů.
Čekatelem se přitom může stát jen ten, kdo má profesní průkaz vydaný správním orgánem místně
příslušným pro oblast, pro kterou parkovací povolení požaduje (čl. L3121-5 dopravního zákoníku).
Dopravní zákoník rovněž upravuje národní registr obsahující informace o identifikaci, dostupnosti
a poloze vozidla taxi. Účelem tohoto registru nazvaného „registr dostupnosti taxi“ je zlepšit
konkurenceschopnost taxislužby využitím inovativních služeb. Během výkonu taxislužby předává
provozovatel taxi informaci o poloze vozidla taxi v reálném čase správci registru (čl. L3121-11-1
dopravního zákoníku). Od ledna 2021 musejí být takto zaregistrována všechna vozidla taxi.
Praktické využití má pak digitální registr le.taxi, který umožňuje v mobilních aplikacích zobrazovat
všechna dostupná vozidla taxi, jež jsou v bezprostřední blízkosti uživatelů.27 Řidiči vozidel taxi
nejprve zadají do aplikace číslo svého parkovacího povolení, číslo profesního průkazu, poznávací
značku a některé další informace o vozidle. Tyto údaje slouží k ověření, zda je registrovanou
osobou opravdu řidič vozidla taxi, a ne např. řidič smluvní přepravy. Prostřednictvím aplikace je
do registru odesílána informace o aktuální poloze a stavu vozidla, tj. zda je vozidlo obsazené,
anebo volné. Zákazník vidí v aplikaci pouze volná (dostupná) vozidla, a vozidlo si tak může
objednat. Řidič, který tuto objednávku obdrží, musí do půl minuty zareagovat a objednávku
přijmout, či odmítnout. Platforma tak propojuje zákazníka a řidiče, nicméně k platbě
prostřednictvím této platformy nedochází – zákazník totiž platí přímo řidiči.28
Co se týče plateb, dopravní zákoník stanovuje, že při všech cestách vozidlem taxi musí mít cestující
možnost zaplatit kreditní kartou (čl. L3121-11-2 dopravního zákoníku). V únoru 2021 nabyla
účinnosti vyhláška o jízdních tarifech taxi pro rok 2021 (arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux
tarifs des courses de taxi pour 2021), která stanovuje minimální sazby za jízdy pro jednotlivé části
Francie.
Dopravní zákoník se věnuje rovněž smluvní přepravě, v rámci níž poskytují provozovatelé smluvní
přepravy za podmínek předem stanovených mezi stranami vozidla s řidiči (čl. L3122-1 dopravního
zákoníku). Provozovatelé smluvní přepravy jsou registrováni v regionálním registru, přičemž
registraci lze každých pět let obnovit (čl. L3122-3 dopravního zákoníku). Řidičem vozidla smluvní
26

MARDISTE, David. Embracing Uber, Estonia shows tax needn't be an issue.
Qu’est-ce que le registre de disponibilité des taxis ?. Dostupné z: https://le.taxi/.
28
Fonctionnement. Dostupné z: https://le.taxi/fonctionnement.html.
27
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přepravy může být pouze osoba, která prokáže svou profesní způsobilost a disponuje profesním
průkazem, vydaným příslušným správním orgánem. Výkon této činnosti je neslučitelný s výkonem
řidiče taxi (čl. L3122-7 a čl. L3122-8 dopravního zákoníku).
Na rozdíl od řidičů taxislužby nemohou řidiči smluvní přepravy vyzvedávat zákazníka bez předchozí
rezervace, zastavovat a parkovat na veřejných komunikacích nebo na letištních či nádražních
parkovištích za účelem hledání zákazníků. Tento zákaz ale neplatí, pokud si zákazník řidiče smluvní
přepravy dopředu objednal (čl. L3120-2 dopravního zákoníku). Po skončení přepravy je řidič
povinen vrátit se do sídla společnosti. Pro dalšího zákazníka může řidič jet opět pouze na základě
předchozí rezervace (čl. L3122-9 dopravního zákoníku). Provozovatelé smluvní přepravy rovněž
nemohou poskytovat informace o poloze a obsazenosti vozidla, pokud jsou na veřejné komunikaci.
Tyto informace mohou sdílet pouze osoby s parkovacím povolením (čl. L3120-2 odst. 3 bod 1
dopravního zákoníku).
O ústavnosti zmíněného ustanovení rozhodovala29 na návrh společnosti Uber Ústavní rada v roce
2015. Společnost Uber totiž zastávala názor, že dané ustanovení porušuje princip rovnosti před
zákonem, vlastnické právo a svobodu podnikání. Ústavní rada dospěla k závěru, že cílem
zákonodárce bylo tímto ustanovením zajistit určité výhradní postavení pro taxislužby, což lze
považovat za legitimní krok. Omezení je navíc limitované. Provozovatelé smluvní přepravy mohou
informovat zákazníky o poloze a dostupnosti vozidla, pokud vozidlo není na veřejné komunikaci.
Na veřejné komunikaci lze zákazníka informovat o jednom z těchto aspektů, tj. buď o poloze, nebo
o dostupnosti vozidla. Provozovatel smluvní přepravy navíc může zákazníkům sdělit očekávanou
dobu příjezdu vozidla.
Společnost Uber také napadla čl. L3122-2 dopravního zákoníku, který ukládal provozovatelům
smluvní přepravy za určitých podmínek povinnost stanovit konečnou cenu již při rezervaci, nikoli
až po skončení cesty. Tento článek byl shledán protiústavním. V souladu s čl. 62 odst. 2
francouzské ústavy tak bylo toto ustanovení zrušeno.
Testu ústavnosti bylo podrobeno rovněž ustanovení čl. L3122-9 dopravního zákoníku, ukládající
řidičům smluvní přepravy povinnost se po každé jízdě vrátit do sídla, pokud tedy nepokračují v další
jízdě na základě předchozí rezervace. Ústavní rada shledala, že omezení není zjevně nepřiměřené
a že ustanovení je odůvodněno zájmem veřejného pořádku v oblasti veřejné dopravy. Proto byla
tato povinnost označena za ústavně konformní.
Irsko
Irský zákon o silničním provozu (Road Traffic Act 1961) pracuje s pojmem „vozidlo veřejné služby“
(public service vehicle). Tím se rozumí mechanicky poháněné vozidlo, jež je využíváno k přepravě
osob za poplatek. Vozidla taxi spadají mezi tzv. „malá vozidla veřejné služby“ (small public service
vehicles), která zákon negativně vymezuje jako vozidla veřejné služby, jež nejsou „velkými vozidly
veřejné služby“ (large public service vehicles). Velká vozidla veřejné služby jsou pak v zákoně
definována jako vozidla veřejné služby vybavená pro přepravu více než osmi osob vyjma řidiče.
Podrobnou úpravu taxislužby nalezneme v předpisech o regulaci taxislužby (malých vozidlech
veřejné služby) (Taxi regulation (small public service regulation) regulations 2015, dále jako
„předpisy o regulaci taxislužby“), které vydal Národní dopravní úřad (National Transport Authority)
na základě zmocnění v zákoně o regulaci taxislužby (Taxi Regulation Act 2013).
Podmínkou pro provozování malých vozidel veřejné služby je získání povolení k řízení malých
vozidel pro osobu řidiče a také povolení pro dané vozidlo. Řidičské povolení se uděluje na dobu
29

Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 (Conseil constitutionnel).
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pěti let, povolení pro vozidlo platí pouze po dobu jednoho roku. Oba druhy povolení nicméně
mohou být obnoveny (§ 7 odst. 3 písm. a) a § 15 odst. 1 písm. a) předpisů o regulaci taxislužby).
Povolení k řízení malých vozidel veřejné služby může získat jen osoba, která úspěšně složila vstupní
zkoušku30 (§ 5 předpisů o regulaci taxislužby), v rámci níž se ověřuje žadatelova znalost
relevantních právních předpisů a místopisu v oblasti, v jaké by chtěl výkon činnosti provozovat (§ 3
předpisů o regulaci taxislužby). Získané povolení totiž řidiče opravňuje stát nebo aktivně hledat
zákazníky právě v této oblasti (§ 58 odst. 1 a 2 předpisů o regulaci taxislužby).
Předpisy o regulaci taxislužby upravují tři základní typy malých vozidel veřejné služby – klasická
taxi, „hackneys“ a limuzíny. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že vozidla taxi mohou čekat na zákazníky
na stanovištích taxi31 a mohou být zastavena i přímo na ulici, zatímco „hackneys“ a limuzíny je
nutné dopředu objednat. Předem objednat lze ale také vozidla taxi, a to například prostřednictvím
mobilní aplikace.32
Vozidlo taxi musí mít na střeše tmavě modrou ceduli se žlutým nápisem TAXI, popř. TACSAÍ
v irském jazyce (§ 19 přílohy č. 2 předpisů o regulaci taxislužby) a musí být vybaveno taxametrem.
Jeho použití ale není povinné, pokud se poskytovatel jízdy se zákazníkem dohodne, že výsledná
cena podle taxametru stanovena nebude (§ 53 odst. 4 předpisů o regulaci taxislužby). „Hackneys“
a limuzíny naopak taxametr mít nesmějí. V tom případě je proto cena za jízdu určena předem (§ 30
předpisů o regulaci taxislužby). Národní dopravní úřad je oprávněn stanovit maximální ceny
za kilometr, nicméně tato regulace se na „hackneys“ a limuzíny nevztahuje. Zastropování cen je
relevantní pouze pro řidiče vozidel taxi (§ 23 zákona o regulaci taxislužby).
Co se týče limuzín, jejich specifikem je, že jsou využívány ke slavnostnějším příležitostem, čemuž
odpovídá i jejich vybavení (§ 1 písm. b) přílohy č. 6 předpisů o regulaci taxislužby). Zvláštní úprava
v předpisech o regulaci taxislužby je pak věnována také bezbariérovým malým vozidlům veřejné
služby, která jsou přístupná pro vozíčkáře (§ 35 a § 37 předpisů o regulaci taxislužby).
Společnost Uber vstoupila na irský trh v roce 2014, když začala poskytovat své služby v Dublinu,
v němž funguje i nyní.33 Vzhledem k tomu, že všichni řidiči taxislužby musejí splňovat podmínky
stanové v předpisech o taxislužbě, potřebují i řidiči Uberu k této činnosti povolení k řízení malých
vozidel. Fakticky tak v Irsku na rozdíl od některých jiných států poskytují službu Uber pouze
profesionální a licencovaní řidiči.34
Národní dopravní úřad vyslovil nesouhlas s plánem společnosti Uber, která požadovala, aby jí bylo
umožněno nabízet v rámci pilotního projektu i služby řidičů v jejich soukromých automobilech.
Z návrhů předložených společností Uber Národní dopravní úřad dovodil, že by se projektu měli
účastnit i řidiči bez příslušného oprávnění. V dopise adresovaném společnosti Uber proto Národní
dopravní úřad uvedl, že by bylo nežádoucí, kdyby vedle regulovaného systému existoval paralelně

30

Blíže viz The SPSV driver entry test. Dostupné z: https://www.nationaltransport.ie/taxi/driver-licensing/applyingfor-an-spsv-driver-licence/the-spsv-driver-entry-test/.
31
Výjimku mají tzv. „local area hackneys“, které mohou být provozovány v určitých venkovských oblastech, v nichž
není veřejná doprava dostatečně zajištěna. Tento typ vozidel pak může využívat stanoviště pro „hackneys“.
32
Taxis, hackneys and limousines (SPSVs). Dostupné z:
https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/public_transport/regulation_of_taxis_and_small_pub
lic_service_vehicles.html#l70491.
33
UberX service to hit the streets of Dublin. Dostupné z: https://www.rte.ie/news/business/2014/0620/625301-uberapp/.
34
The basics: How to drive with Uber in Ireland. Dostupné z: https://www.uber.com/ie/en/drive/requirements/.
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druhý systém, který by získání povolení nevyžadoval. Mohlo by tak totiž docházet k nekalé soutěži
a ohrožena by mohla být i stabilita celého regulovaného systému veřejné dopravy.35
Německo
Přeprava osob je na spolkové úrovni upravena zejména spolkovým zákonem o přepravě osob
(Personenbeförderungsgesetz, dále jako „spolkový zákon o přepravě“), země jsou však oprávněné
spolkovou úpravu přizpůsobit místním poměrům. Mezi formy příležitostné přepravy řadí spolkový
zákon o přepravě taxislužbu i smluvní přepravu (tzv. přepravu pronajatými vozidly).
Taxislužbu definuje zákon jako přepravu osob osobními automobily, kterými jsou zákazníci
přepravováni do jimi zvoleného cíle a které jsou k tomuto účelu připraveny na místech k tomu
určených. Vozidla taxi takto smějí stát a čekat na zákazníky pouze v obci, v němž má podnikatel
sídlo. Pokud si ale zákazník objednal taxislužbu předem, může jej řidič taxislužby vyzvednout i
za hranicemi své obce. Příslušný úřad může navíc se souhlasem úřadů jiných obcí tuto oblast
rozšířit. Rozsah povinností a určité podmínky týkající se provozování taxislužby (např. základní
cena, cena za kilometr, různé příplatky) mohou upravit vlády jednotlivých spolkových zemí (§ 47 a
§ 51 odst. 1 spolkového zákona o přepravě).
V rámci tzv. „přepravy pronajatými vozidly“ poskytují podnikatelé přepravu zákazníků osobními
automobily, které si zákazníci k tomuto účelu pronajímají. Řidiči mohou realizovat jen ty
objednávky, jež byly přijaty v sídle společnosti nebo v místě bydliště podnikatele. Po provedení
přepravy se musí řidič okamžitě vrátit na základnu, popř. vyzvednout nového zákazníka, jehož
objednávku obdržel před odjezdem ze základny nebo telefonicky během jízdy. Zákazníkům musí
být zřejmé, že vozidla využívaná k tomuto účelu nejsou vozidla taxislužby, a proto nesmí být
označena symboly, které jsou vyhrazené pouze pro vozidla taxi (§ 49 odst. 4 spolkového zákona
o přepravě).
Podrobnosti ohledně vzhledu a vybavení vozidel upravuje nařízení o provozu motorových vozidel
v osobní dopravě (Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr,
dále jako „nařízení o provozu motorových vozidel v osobní dopravě“). Vozidla taxi musí mít nátěr
v barvě „světlé slonoviny“,36 na střeše ceduli s nápisem taxi a na zadním skle viditelně umístěný
štítek s pořadovým číslem vydaným příslušným úřadem (§ 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 nařízení
o provozu motorových vozidel v osobní dopravě). K povinnému vybavení vozidla taxi patří
taxametr (§ 28 nařízení o provozu motorových vozidel v osobní dopravě). Vozidla smluvní přepravy
musí mít zase počítadlo kilometrů (§ 30 odst. 1 nařízení o provozu motorových vozidel v osobní
dopravě). Není-li dohodnuto jinak, počítá se cena právě na základě počtu ujetých kilometrů
(§ 40 nařízení o provozu vozidel v osobní dopravě).
K provozování příležitostné přepravy musí mít podnikatel povolení, které se uděluje pro konkrétní
typ přepravy (§ 2 odst. 1 bod 4 a § 3 odst. 1 spolkového zákona o přepravě). V případě příležitostné
přepravy je k vydávání povolení příslušný ten úřad, v jehož obvodě má podnikatel sídlo nebo
pobočku (§ 11 spolkového zákona o přepravě).
Při udělování povolení je zohledňováno pořadí, v němž osoby svou žádost podaly. Prioritní
postavení ale mají ti žadatelé, kteří chtějí provozovat taxislužbu jako svou hlavní činnost. Povolení
pro provozování příležitostné přepravy se standardně uděluje maximálně na pět let (§ 16 odst. 4
spolkového zákona o přepravě). Novým žadatelům o povolení provozovat taxislužbu, tj. těm, kteří
35
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36
Nařízení nicméně umožňuje jednotlivým zemím barvu upravit (§ 43 nařízení o provozu motorových vozidel v osobní
dopravě).
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dosud tímto povolením nedisponovali, je ale uděleno pouze na dva roky (§ 13 odst. 5 spolkového
zákona o přepravě).
Kromě klasického řidičského průkazu musejí řidiči příležitostné dopravy v souladu s nařízením
o povolení k účasti na silničním provozu (Verordnung über die Zulassung von Personen zum
Straßenverkehr – Fahrerlaubnis-Verordnung) disponovat také řidičským průkazem k přepravě
cestujících. Pro řidiče taxislužby platí povinnost prokázat zkouškou, že mají potřebné znalosti
místopisu. I toto oprávnění se uděluje maximálně na dobu pěti let, přičemž po uplynutí této doby
jej lze obnovit (§ 48 nařízení o povolení k účasti na silničním provozu).
Smluvní přepravu provozuje v Německu aktuálně společnost Uber. I v Německu tomu ale
předcházela řada soudních sporů. V srpnu 2014 zakázal soud prvního stupně ve Frankfurtu nad
Mohanem předběžným opatřením37 na celém území Německa službu UberPop, a to pod pokutou
až 250 000 eur. Službu totiž v rozporu se zákonem poskytovali řidiči, kteří k tomu neměli příslušná
oprávnění. Z procesních důvodů bylo ale toto rozhodnutí o tři týdny později zrušeno. Nedlouho
poté nicméně zakázaly službu UberPop ve své jurisdikci soudy v Hamburku a v Berlíně
s odůvodněním, že nebyla dostatečně chráněna práva a bezpečnost zákazníků. Proti rozhodnutí
berlínského soudu se Uber odvolal, ale odvolací soud rozhodnutí první instance potvrdil.
Soud prvního stupně ve Frankfurtu nad Mohanem opět zakázal službu UberPop s celostátní
působností v březnu 2015. Business model společnosti Uber označil za nelegální, neboť
zprostředkovává přepravu řidiči bez požadovaného oprávnění.38 I proti tomuto rozhodnutí bylo
odvolání společnosti Uber neúspěšné.39 Uber přestal usilovat o provozování služby UberPop a
nahradil ji službou UberX, která je poskytována řidiči disponujícími příslušným oprávněním podle
pravidel smluvní přepravy. Kromě toho začala společnost Uber provozovat i službu UberBlack
(luxusní přeprava) a UberTaxi (licencovaní řidiči taxi).40 V současné době poskytuje společnost
Uber své služby v sedmi německých městech, v nichž nabízí i službu Uber Green zajišťovanou
elektromobily.41
Spojené království
Ve Spojeném království je základní právní rámec provozování klasické taxislužby (hackney
carriages) a smluvní přepravy (private hire) upraven v zákoně o ustanoveních o městské policii
z roku 1847 (Town Police Clauses Act 1847) a v zákoně o místní samosprávě (různá ustanovení)
(Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976).
Hlavní rozdíl mezi taxislužbou a smluvní přepravou spočívá v tom, že vozidla taxi mohou být
zastavena přímo na ulici a stát na stanovištích pro taxi, zatímco vozidla smluvní přepravy musí být
předem objednána u provozovatele taxislužby. Předem objednat lze nicméně také vozidla taxi.
Na smluvní přepravu se dále nevztahuje regulace jízdních tarifů, která se týká pouze taxislužby.42
Na území Londýna platí pro klasickou taxislužbu nařízení o londýnské taxislužbě (London Cab Order
1934) a zákon o městské veřejné dopravě (Metropolitan Public Carriage Act 1869). Vozidla
37

Uber - vorläufig deutschlandweit verboten - LG Frankfurt am Main, Beschl. v. 25.08.2014; Az.: 2-03 O 329/14
https://www.aufrecht.de/urteile/wettbewerbsrecht/urteile-2014/unterlassungsverfuegung-gegen-fahrdienst-ubervorlaeufig-deutschlandweit-verboten-lg-frankfurt-am-main-beschl-v-25082014-az-2-03-o-32914.html
38
GOUDIN, Pierre. The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy: Economic, Social and Legal Challenges and
Opportunities, s. 142–144.
39
SIEBELT, Frank. German court upholds ban of unlicensed Uber taxi service.
40
GOUDIN, Pierre. The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy: Economic, Social and Legal Challenges and
Opportunities, s. 143.
41
Use Uber in cities around the world. Dostupné z: https://www.uber.com/global/cs/cities/.
42
Guide to taxis and private hire. Dostupné z: https://tfl.gov.uk/modes/taxis-and-minicabs/what-to-expect-fromyour-journey#on-this-page-1.
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taxislužby bývají kromě výrazu „hackney carriages“ označována také jako „black cabs“ nebo „black
taxis“, ačkoli mohou mít jakoukoli barvu.43 Povolení, na základě něhož jsou vozidla taxi oprávněna
poskytovat přepravu bez přechozího objednání, vydává na dobu jednoho roku korporace
Transport for London, jež zodpovídá za koordinaci veřejné dopravy ve městě a za regulaci
taxislužby i smluvní přepravy (§ 6 odst. 1 a odst. 4 zákona o městské veřejné dopravě).44
Podrobnosti ohledně vybavení vozidel taxi jsou stanoveny v nařízení o londýnské taxislužbě.
Vozidla taxi musejí být např. vybavena taxametrem (§ 35 odst. 1 nařízení o londýnské taxislužbě)
a na zadní straně vozidla musí být umístěn štítek s číslem vozidla a informací o maximálním počtu
cestujících (§ 12 odst. 1 a příloha B nařízení o londýnské taxislužbě).
Povolení k řízení vozidel taxislužby musejí od regulátora Transport for London získat také řidiči (§ 8
odst. 2 zákona o městské veřejné dopravě). K udělení tohoto povolení je třeba složit tzv. „the
Knowledge“ test, na nějž se uchazeči standardně připravují průměrně tři až čtyři roky. V rámci
zkoušky je zjišťováno mimo jiné to, zda uchazeči znají zpaměti 320 konkrétních tras a zda dokážou
lokalizovat různé historické budovy, divadla, stanice veřejné hromadné dopravy, nemocnice a
kluby. Úspěšní žadatelé, kteří prokázali znalost celého Londýna, následně obdrží zelený odznak.
Žlutý odznak pak dostanou ti, kteří chtějí poskytovat své služby pouze v některé části a kteří složili
tomu odpovídající zkoušku.45
Smluvní přepravu upravuje pro území Londýna zákon o smluvní přepravě (Private Hire Vehicles
(London) Act 1998). Vozidla smluvní přepravy definuje tento zákon jako vozidla, která mohou být
pronajata spolu s řidičem za účelem přepravy osob a která jsou určená pro méně než devět
cestujících, aniž by se jednalo o vozidla taxi anebo o vozidla veřejné hromadné dopravy (§ 1 odst.
1 písm. a) zákona o smluvní přepravě).
Provozovat smluvní přepravu může v Londýně pouze osoba, jež disponuje příslušným oprávněním
(§ 2 odst. 1 zákona o smluvní přepravě). Toto povolení se uděluje na dobu pěti let, ale může být
uděleno i na kratší dobu, pokud to regulátor Transport for London považuje vzhledem
k okolnostem za vhodné (§ 3 odst. 5 zákona o smluvní přepravě). V žádosti o povolení musí
uchazeč uvést, kde si přeje své služby provozovat, neboť získané povolení se vztahuje pouze na tu
oblast Londýna, jež je v povolení uvedená (§ 3 odst. 2 zákona o smluvní přepravě).
Úkolem provozovatele je také zajistit, že jsou k přepravě využívána pouze vozidla, kterým bylo
vystaveno speciální povolení, a že povolení k poskytování služeb na území Londýna mají i řidiči (§ 4
odst. 2 zákona o smluvní přepravě). Konkrétní požadavky k získání těchto povolení zákon o smluvní
přepravě blíže specifikuje. Vozidla smluvní přepravy nesmějí mít taxametr a svým zevnějškem
vzbuzovat dojem, že se jedná o vozidlo taxi (§ 7 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona o smluvní přepravě).
Žadatelé o povolení poskytovat služby řidiče v rámci smluvní přepravy zase musí prokázat svou
orientaci ve městě a schopnost používat mapy (§ 13 odst. 3 zákona o smluvní přepravě).46
Společnost Uber poskytuje ve Spojeném království smluvní přepravu.47 V roce 2015 se vrchní soud
v Londýně zabýval otázkou, zda řidiči Uberu, kteří využívají chytrý telefon, neporušují ustanovení
zákona o londýnské smluvní přepravě, podle něhož nesmějí být vozidla vybavena taxametrem.
Soud dospěl k závěru, že se zákaz taxametru vztahuje na vozidlo, nikoli na řidiče, a že chytrý

43

Tamtéž.
What we do. Dostupné z: https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/what-we-do?intcmp=2582.
45
Learn the Knowledge of London. Dostupné z: https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/licensing/learn-theknowledge-of-london.
46
Blíže viz Topographical Assessment Guidelines [online]. Dostupné z: https://content.tfl.gov.uk/topographicalassessment-guidance-04-2019.pdf.
47
The basics: How to drive with Uber in the UK. Dostupné z: https://www.uber.com/gb/en/drive/requirements/.
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telefon, přes nějž řidiči přijímají objednávky, nesplňuje v zákoně vymezené definiční znaky
taxametru.48
Další soudní spor se týkal rozhodnutí regulátora Transport for London neobnovit společnosti Uber
pětiletou licenci k provozování smluvní přepravy. Regulátor společnosti Uber nejprve v květnu
2017 povolení o čtyři měsíce prodloužil, ale v září 2017 už společnosti sdělil, že ji neshledává
způsobilou pro poskytování těchto služeb a že jí další povolení už neudělí. Proti tomuto rozhodnutí
podala společnost Uber odvolání. V rozsudku z června 2018 soud konstatoval, že neprodloužení
povolení bylo kvůli problematickému jednání společnosti důvodné, ale vzhledem ke změnám,
které společnost v mezičase provedla, je na místě povolení udělit. Společnosti Uber tak bylo
uděleno povolení na patnáct měsíců.49
Po uplynutí patnácti měsíců prodloužil regulátor Transport for London licenci o další dva měsíce,50
ale v listopadu 2019 rozhodnul, že licence provozovatele smluvní přepravy už znovu obnovena
nebude. Hlavním důvodem byla neschopnost společnosti zajistit bezpečnost zákazníků. Jedním
z vytýkaných problémů byla chyba v nastavení, jež umožnila řidičům bez příslušného povolení
nahrát své fotografie na profily řidičů, kteří daným oprávněním disponovali. V důsledku toho tak
došlo k více než 14 000 jízd poskytnutých nelicencovanými řidiči.51
Společnost Uber se opět odvolala a i v tomto případě bylo odvolání úspěšné. Soud totiž v září 2020
konstatoval, že společnost zavedla potřebná opatření a že navzdory minulým pochybením je
způsobilá provozovat smluvní přepravu. Povolení získala společnost Uber tentokrát na dalších
osmnáct měsíců.52
Soudy se věnovaly také pracovněprávnímu postavení řidičů. V únoru 2021 Nejvyšší soud
rozhodnul, že řidiči Uberu mají status „pracovníka“, 53 s nímž je spojeno mimo jiné právo
na minimální mzdu a placenou dovolenou, a nejsou tedy osobami samostatně výdělečně činnými.
Nejvyšší soud zdůraznil, že podmínky i ceny za jízdu stanovuje společnost Uber. Řidiči si nesmějí
účtovat více než je částka vypočítaná aplikací, a je to tedy společnost Uber, kdo rozhoduje o výši
jejich mzdy. Společnost Uber také kontroluje pomocí systému hodnocení řidičů, jak řidiči
vykonávají své služby. Pokud si řidiči neudrží požadované průměrné hodnocení, jejich pracovní
vztah může být následně i ukončen. Nejvyšší soud se tak přiklonil k názoru odvolacího soudu a
odvolání společnosti Uber nevyhověl.54
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Oprávnění řidiče taxislužby - podmínky
minimální
věk řidiče

zohlednění
trestní
bezúhonnosti
(popř. i
přestupkové
bezúhonnosti)*

minimální doba
držení
řidičského
průkazu

obecná zkouška z doba platnosti
zkouška místopisu oprávnění

Belgie
(bruselský
region)

21 let

ano

nejméně 3 roky

ano

ano

2 roky

Česká
republika

21 let

ano

bez omezení

ne

ne

5 let

Estonsko

18 let**

ano

neuplatňuje se

ne

ne

na dobu
neurčitou

Francie

21 let

ano

nejméně 3 roky

ano

ano

5 let

Irsko

18 let

ano

nejméně 1 rok

ano

ano

5 let

Německo

21 let

ano

nejméně 2 roky

ne

ano

5 let

Spojené
království
(Londýn)

21 let

ano

nejméně 3 roky

ne

ano

3 roky

* bezúhonnost ve vztahu ke konkrétně vymezeným trestným činům (popř. přestupkům)
** minimální věk k získání řidičského průkazu skupiny B (specifické požadavky ohledně
minimálního věku řidiče taxislužby se nepodařilo dohledat)
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Anotace/Annotation
Regulace taxislužby a služeb poskytovaných společností Uber
Tato studie se zabývá právní regulací taxislužby a služeb poskytovaných společností Uber. První
kapitola se soustředí na právní předpisy EU, které upravují služby informační společnosti a služby
v oblasti dopravy, a zmiňuje rozdíly mezi těmito službami. V této kapitole jsou popsána i
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkající se společnosti Uber. Druhá kapitola přináší
přehled právních předpisů a relevantních soudních rozhodnutí vybraných států EU.
Uber; taxi; přeprava, řidič
Regulation of taxi services and of services provided by Uber
This study deals with the topic of legal regulation of taxi services and of services provided by Uber.
The first chapter focuses on the EU legislation governing information society services and services
in the field of transport and mentions the differences between them. In addition, this chapter
describes judgments of the Court of Justice of the European Union concerning Uber. In the second
chapter, an overview of legislation and relevant court decisions of selected Member States of the
EU is presented.
Uber; taxi; transport; driver
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